
العدد العدد 31
السالسّنة الواحدة واخلمسوننة الواحدة واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

النالنّسخة األصليسخة األصليّة .....................ة .....................

النالنّسخة األصليسخة األصليّة وترجمتــها .....ة وترجمتــها .....

اجلزائر
تونس
اIغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اIغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة األصليّة 13,50 د.ج
ثمن النّسخة األصليّة وترجمتها 27,00 د.ج

ثمن العدد الصّادر في السّنX السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Xوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

اIطلوب إرفاق لفيفة إرسال اجلريدة األخيرة سواء لتجديد االشتراكات أو لالحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن النّشر على أساس 60,00  د.ج للسّطر.

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األربعاء األربعاء 13 شعبان  شعبان عام عام 1435 هـهـ
اIوافق اIوافق 11 يونيو سنة  يونيو سنة 2014 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اIطبعة الراIطبعة الرّسميسمّية

حي البساتqX بئر مراد رايسq ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركX خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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البحث العلمي والتقني لإلحلام واIراقبة........................................................................................................
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـــــرســـــوم رئـــــاسي رقممـــــرســـــوم رئـــــاسي رقم  14-161 مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 20 رجب عـــــام رجب عـــــام
1435 اIـوافـــق  اIـوافـــق 20 مايـو سـنة  مايـو سـنة q2014 يتـضـمن حتويلq يتـضـمن حتويل

اعــــتـــمـــاد إلـى مـــيـــزانـــيـــة تــــســـيـــيـــر وزارة الـــشـــؤوناعــــتـــمـــاد إلـى مـــيـــزانـــيـــة تــــســـيـــيـــر وزارة الـــشـــؤون
اخلارجية.اخلارجية.

ــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس اجلمهوريـة

qاليةIبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورq ال ســـيّـــمـــا اIـــادّتــان 8-77
qو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اIـــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اIــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واIــتــعــلق

q تمّمIعدّل واIا qاليةIا Xبقوان

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 13-08 اIــــؤرخ في 27
صفر عام 1435 اIوافق 30 ديسمبر سنة 2013  واIتضمن

q2014 الية لسنةIقانون ا

- و�قـتـضى اIـرســوم الـرئاسـي اIؤرخ فـي 6 ربـيع
الثاني عام 1435 اIوافـق 6  فبراير سنة 2014 واIتضمن
تــــوزيع االعــــتـــمــــادات اخملـــصــــصــــة Iـــيــــزانـــيــــة الـــتــــكــــالـــيف
اIـشــتـركـة من مـيـزانـيــة الـتـسـيـيـر �ــوجب قـانـون اIـالـيـة

q2014 لسنة

- و�ــــــقـــــتــــــضـى اIـــــرســــــــوم الـــــرئـــــاســي رقــم 33-14
اIؤرخ فـي 6 ربيـع الـثـاني عــام 1435 اIوافــق 6 فـبرايـر
ســـنـــة 2014  واIـــتــضـــمن تـــوزيـع االعــتـــمـــادات اخملـــصــصــة
لـــوزيـــر الـــشـــؤون اخلـــارجـــيـــة من مـــيـــزانـــيـــة الـــتـــســـيـــيـــــر

q2014 اليــة لسنةIوجــب قانــون ا�

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اIـاداIـادّة األولى :ة األولى :  يـلـغـــى مـن مـيــزانـيــة ســنـــة 2014
اعــتــمـــــاد قـــــدره أربـعــمــائــة وثـمــانــيــة وثــمـانــون مــلــيـون
ديـنـار (488.000.000 دج) مـقـيّــــد في مــيـزانـيـة الـتـكـالـيف
اIــشــتــركـــة وفي الــبــاب رقم 37-91 "نـــفــقــات مــحـــتــمــلــة -

احتياطي مجمع".

اIــاداIــادّة ة 2 : : يـخــصـص Iـيـزانـيـــة ســنة 2014  اعـتــمـاد
قـــــدره أربـــعـــمـــائـــة وثـــمـــانـــيـــة وثـــمـــانـــون مـــلـــيـــون ديـــنــار

(488.000.000 دج)   يــــقــــــيّــــــد فــي مــــيـــزانــــيــــة تـــســــيـــــيـــر
وزارة الشؤون اخلـارجيـة وفي الباب رقم 37-01 "اإلدارة

اIركزية - اIؤتمرات الدولية".

اIـــــاداIـــــادّة ة 3 : : يــــكــــلـف وزيــــر اIــــالــــيــــة ووزيــــر الــــشـــؤون
اخلارجيـةq كل فيـما يخـصّهq بتـنفيـذ هـــذا اIـرســوم الذي
يــنـشــر في اجلــريـدة الــرّســمـيّـــة لــلـجــمـهــوريّـــة اجلـزائــريّــة

الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 20 رجـب عـــام 1435 اIــــوافق 20
مايو سنة 2014.

 عبد العزيز بوتفليقة عبد العزيز بوتفليقة

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــــرســـــوم رئـــــاسي رقممـــــرســـــوم رئـــــاسي رقم  14-162 مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 20 رجب عـــــام رجب عـــــام
1435 اIـوافـــق  اIـوافـــق 20 مايـو سـنة  مايـو سـنة q2014 يتـضـمن حتويلq يتـضـمن حتويل

اعـــــتـــمــــاد إلى مــــيـــزانــــيــــة تـــســــيـــيــــر وزارة الــــفالحـــةاعـــــتـــمــــاد إلى مــــيـــزانــــيــــة تـــســــيـــيــــر وزارة الــــفالحـــة
والتنمية الريفية.والتنمية الريفية.

ــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس اجلمهوريـة

qاليةIبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورq ال ســـيّـــمـــا اIـــادّتــان 8-77
qو125 (الفقرة األولى) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اIـــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اIــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واIــتــعــلق

q تمّمIعدّل واIا qاليةIا Xبقوان

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 13-08 اIــــؤرخ في 27
صفر عام 1435 اIوافق 30 ديسمبر سنة 2013  واIتضمن

q2014 الية لسنةIقانون ا

- و�قـتـضى اIـرســوم الـرئاسـي اIؤرخ فـي 6 ربـيع
الثاني عام 1435 اIوافـق 6  فبراير سنة 2014 واIتضمن
تــــوزيع االعــــتـــمــــادات اخملـــصــــصــــة Iـــيــــزانـــيــــة الـــتــــكــــالـــيف
اIـشــتـركـة من مـيـزانـيــة الـتـسـيـيـر �ــوجب قـانـون اIـالـيـة

q2014 لسنة
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- و�ـــقـــتـــضـى اIـــرســـــوم الـــتـــنـــفـــيــــذي رقــم 14 -40
اIؤرخ فـي 6 ربيــع الـثانـي عـام 1435 اIوافـق 6  فـبراير
ســـنـــة 2014 واIــتـــضـــمن تـــوزيـع االعـــتـــمـــادات اخملـــصـــصــة
لوزير الفالحة والتنـمية الريفية من ميـزانية التسييــر

q2014 اليــة لسنةIوجــب قانــون ا�

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اIــادة األولى :اIــادة األولى :  يـلــغـــى مـن مــيـــزانـيـــة ســنــة 2014
اعتمـــاد قـــدره ثمانيـة مالييـر دينـار(8.000.000.000 دج)
مـقيّـــد في ميـزانية التـكاليف اIشتـركة وفي الباب رقم

37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".

2 : : يــخـــصـص Iـيـزانيــة ســـنة 2014  اعـتـماد اIـادة اIـادة 
قــــــدره ثــــمــــانــــيــــــة ماليــــيــــــر ديــــنـــــار (8.000.000.000 دج)
يـقـــيّــد فــي ميزانـيـة تسيــير  وزارة الفالحة والتنمية
الـريــفـيــة وفــي الــبــاب رقـــم 44-53  "مــســاهـمــة لـلــديـوان

الوطني اIهني للحليب".

3 : يـــكــــلف وزيــــر اIــــالـــيـــــة ووزيـــــر الـــفالحـــة اIـــادة اIـــادة 
والـتــنـمـيــة الـريـفــيـةq كل فـيــمـــا يـخــصّـهq بـتـنــفــيـــذ هــــذا
اIــــــرســـــــوم الـــــــذي يــــــنــــــشـــــــر فـي اجلـــــريـــــدة الــــــرّســـــمـــــيّــــــة

للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 20 رجـب عـــام 1435 اIــــوافق 20
مايو سنة 2014.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــــرســـــوم رئـــــاسي رقممـــــرســـــوم رئـــــاسي رقم  14-163 مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 20 رجب عـــــام رجب عـــــام
1435 اIـوافـق  اIـوافـق 20 مـايــو سـنـة  مـايــو سـنـة q2014 يـتــضـمن إحـداثq يـتــضـمن إحـداث

باب وحتويـل اعـتـمـاد إلى ميزانيــة تسييـر وزارةباب وحتويـل اعـتـمـاد إلى ميزانيــة تسييـر وزارة
السكـن والعمـران واIدينـة.السكـن والعمـران واIدينـة.

ــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس اجلمهوريـة

qاليةIبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورq ال ســـيّـــمـــا اIـــادّتــان 8-77
qو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اIـــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اIــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واIــتــعــلق

q تمّمIعدّل واIا qاليةIا Xبقوان

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 13-08 اIــــؤرخ في 27
صفر عام 1435 اIوافق 30 ديسمبر سنة 2013  واIتضمن

q2014 الية لسنةIقانون ا

- و�قـتـضى اIـرســوم الـرئاسـي اIؤرخ فـي 6 ربـيع
الثاني عام 1435 اIوافـق 6  فبراير سنة 2014 واIتضمن
تــــوزيع االعــــتـــمــــادات اخملـــصــــصــــة Iـــيــــزانـــيــــة الـــتــــكــــالـــيف
اIـشــتـركـة من مـيـزانـيــة الـتـسـيـيـر �ــوجب قـانـون اIـالـيـة

q2014 لسنة

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 14-46 اIـؤرخ
في 6 ربيع الـثاني عام 1435 اIوافق 6 فبـراير سنة 2014
واIـتــضـمن تــوزيع االعـتــمـادات اخملــصـصــة لـوزيـر الــسـكن
والعمـران واIدينـة من ميـزانية الـتسـيير �ـوجب قانون

q2014 الية لسنةIا

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اIــادة األولى :اIــادة األولى :  يـحـدث في جـدول مــيـزانـيـة تـسـيـيـر
وزارة الـســكن والـعــمـران واIــديـنــة - الـفــرع األول - فـرع
وحــــيـــــد - الــــفــــرع اجلـــــزئي األول - اIـــــصــــالح اIـــــركــــزيــــة -
الــعـنــوان الـثــالث - وســائل اIـصــالح - الــقـسم الــسـادس -
إعــانــات الــتـــســيــيــر q بــاب رقــمه 36-01 وعــنــوانه "إعــانــة

للمرصد الوطني للمدينة ".

اIـــــادة اIـــــادة 2 :  يــــلــــغــــى مـن مــــيــــــزانـــيــــــة ســـــنــــــة 2014
اعــتــمــــــاد قــــدره ســبـــعــة وأربــعـــون مــلــيـــونــا وتــســـعــمــائــة
وتـــســعـــة عـــشـــر ألـف ديـــنــار (47.919.000 دج) مـــقـــيّـــــد في
مــيــزانــيــة الــتـــكــالــيف اIــشــتــركــة وفي الــبــاب رقم 91-37

"نفقات محتملة - احتياطي مجمع". 

اIــــــادة اIــــــادة 3 : :  يـــــــخـــــــصـص Iــــــيــــــزانــــــيــــــــة ســـــــنـــــــة 2014
اعــتـــمـــــاد قـــــدره ســبــعــة وأربــعــون مــلـيــونــا وتــســعــمــائـة
وتــسـعــة عــشــر ألف ديــنـار (47.919.000 دج) يـــقــــيّــــد فــي
مـيـزانيـة تـسـييـر وزارة الـسـكن والـعمـران واIـديـنة وفي

األبواب اIبينة في اجلدول اIلحق بهذا اIرسوم.

اIـــــاداIـــــادّة ة 4 : : يــــكــــلـف وزيـــر اIــــالــــيـــــة ووزيـــــر الــــســــكـن
والــعـــمــران واIــديـــنــةq كل فـــيــمــا يـــخــصّهq بـــتــنــفـــيــذ هـــــذا
اIرســوم الذي ينشــر في اجلريدة الرّسميّــة للجمهوريّـة

اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 20 رجـب عـــام 1435 اIــــوافق 20
مايو سنة 2014.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
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8.675.000
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4.000.000

47.919.000

47.919.000

47.919.000

اجلدول اIلحقاجلدول اIلحق

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 -  31

02 -  31

01 -  33

03 -  33

01 -  36

وزارة السكن والعمران واIدينةوزارة السكن والعمران واIدينة

الفرع األولالفرع األول

فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول

اIصالح اIركزيةاIصالح اIركزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث

وسائل اIصالحوسائل اIصالح

القسم األولالقسم األول

اIوظفون - مرتبات العملاIوظفون - مرتبات العمل

اإلدارة اIركزية - الراتب الرئيسي للنشاط................................

اإلدارة اIركزية - التعويضات واIنح اخملتلفـة.............................

مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث

اIوظفون - التكاليف االجتماعيةاIوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اIركزية - اIنح العائلية.................................................

اإلدارة اIركزية - الضمان االجتماعـي........................................

مجموع القسم الثالث

القسم السادسالقسم السادس

إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانة للمرصد الوطني للمدينة.................................................

مجموع القسم السادس

مجموع العنوان الثالث

مجموع الفرع اجلزئي األول

مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير السكن والعمران واIدينةمجموع االعتمادات اخملصصة لوزير السكن والعمران واIدينة

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )
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وزارة الفالحة والتنمية الريفيةوزارة الفالحة والتنمية الريفية
قـرارمرارمـؤرخ في ؤرخ في 6 ش شـوال عوال عـام ام 1434 اI اIـوافق وافق 13  غ  غــــشت سشت سـنـة ة q2013 يq يـتــــضـمن جتمن جتـديديـد تد تـشـكــــيـلـة الة الـلـجـان اIان اIــــتـسـاوياويـة األعة األعـضـاءاء

اخملتصة بأسالك موظفي اإلدارة اIركزية لوزارة الفالحة والتنمية الريفية.اخملتصة بأسالك موظفي اإلدارة اIركزية لوزارة الفالحة والتنمية الريفية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار مؤرخ في 6 شـوال عام 1434 اIـوافق 13 غـشت سـنة q2013 جتـدد تـشـكـيـلـة الـلـجـان اIـتـسـاويـة األعـضـاء
اخملتصة بأسالك موظفي اإلدارة اIركزية لوزارة الفالحة والتنمية الريفيةq وفقا للجدول اآلتي :

قرارات3 مقرقرارات3 مقرّرات3 آراءرات3 آراء

اللجاناللجان
�ثلو �ثلو اإلدارةاإلدارة

اللجنة األولى :اللجنة األولى :
Xأسالك األطــــبــــاء الــــبــــيــــطــــريـــ
واIفتشـX البيطريX واألطباء

.XتخصصIا Xالبيطري
اللجنة الثانية :اللجنة الثانية :

Xوالـتقـني XـهنـدسIأسالك ا
في الــفالحــة واIــوارد اIــائــيــة
qواإلحصائيات واإلعالم اآللي
أسالك مــــــفـــــتــــــشـي الـــــصــــــحـــــة

qالنباتية
أسـالك مــــــراقـــــــبي الـــــــصــــــحــــــة

النباتية.

اللجنة الثالثة :اللجنة الثالثة :
XــــــــــــــــتـــــــــــــــصـــــــــــــــرفـــــــــــــــIأسـالك ا
واIــــتــــرجــــمــــX والــــتــــراجــــمــــة
ومــــــــــحــــــــــلـــــــــــلـي االقــــــــــتــــــــــصــــــــــاد
والــــــــوثـــــــــائــــــــقـــــــــيــــــــX أمـــــــــنــــــــاء

احملفوظات.

اللجنة الرابعة :اللجنة الرابعة :
Xأسالك مـسـاعـدي الـوثـائـقـيـ
Xأمـناء احملـفـوظات واحملـاسـب
اإلداريـX والكـتـاب ومـلـحـقي
XــــعـــــاونــــIوأعـــــوان اإلدارة وا

.Xواألعوان التقني

اللجنة اخلامسة :اللجنة اخلامسة :
XـــــهـــــنـــــيــــIأسالك الـــــعـــــمـــــال ا
وســـــــــــائـــــــــــقـي الـــــــــــســـــــــــيــــــــــارات

واحلجاب.

XوظفIثلو ا�XوظفIثلو ا�

األعضاء اإلضافيوناألعضاء اإلضافيون األعضاء الدائموناألعضاء الدائمون

- لعوطي عبد القادر
- لوانشي نورة

- عبدة علي

- لعوطي عبد القادر
- لوانشي نورة

- حــــــــمـــــــــدانـي عــــــــبــــــــد
احلميد

- لعوطي عبد القادر
- لوانشي نورة

- تاميمونت مليكة

- لعوطي عبد القادر
- لوانشي نورة

- تاميمونت مليكة
- سوامي محمد

- لعوطي عبد القادر
- لوانشي نورة

- ميلودي عبد اجلليل

يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ انتهاء عهدة اللجان اIتساوية األعضاء السابقة.

- إشو صبرينة
- وضاحي فاطمة

- عباس سعيد

- إزغوين وريدة
- مختاري فاطمة

- الــــــــــــــــعــــــــــــــــطـــــــــــــــــــوي 
عبد الرزاق

Xطالي حس -
- لونيس مولود
- سوامي محمد

- لونيس مولود
- بن أقموم لعياشي

Xطالي حس -
- مـــــــيــــــــلـــــــودي عــــــــبـــــــد

اجلليل

- عبديش خليدة
- سوامي محمد
- شاللي خلضر

- بارة خالد
- عبيكشي فوزي
- منصور نصيرة

- بالش صونيا
- كيوس العربي

- عمراني عبد احلق

- حاج قدور محمود
- شعالل كمال

- إشيكر نصيرة

- رمطان نضيرة
- حليس علي

- حيرش سامية
- أوجيت نظيرة

- قرماش حلسن
- حليمي رشيد
- أوداك عمارة

- داودي آسيا
- مستار محمد فوزي

- داويسية سميرة

- سكور خير الدين
- غزال منير

- زوبار علي

- زيوش نور الدين
- جمعي فاطمة الزهراء
- صاحلي زهر الدين

- بسعد أمينة
- مستار محمد

- تولتول مسعودة
- خشة نبيل

- بوعزة عبد الرحمان
- طاسX عمر
- بفدال هني

األعضاء اإلضافيوناألعضاء اإلضافيون األعضاء الدائموناألعضاء الدائمون
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غــــشت قــــرار مـــــؤرخ في قــــرار مـــــؤرخ في 6  شــــوال عـــــام   شــــوال عـــــام 1434 اIــــوافق  اIــــوافق 13 غــــشت 
ســـنـــة ســـنـــة q2013 يـــتــــضـــمـن جتـــديـــد تــــشـــكـــيــــلـــة الـــلــــجـــنـــةq يـــتــــضـــمـن جتـــديـــد تــــشـــكـــيــــلـــة الـــلــــجـــنـــة
الـوزاريــة لـلـطــعن اخملـتـصــة �ـوظــفي وزارة الـفالحـةالـوزاريــة لـلـطــعن اخملـتـصــة �ـوظــفي وزارة الـفالحـة

والتنمية الريفية.والتنمية الريفية.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قرار مؤرخ في 6  شـوال عام 1434 اIوافــق
13 غــشت ســـنـة q2013 تُـجَــدَد تـشــكــيـلــة الـلــجــنـة الــوزاريـة

لـــلـــطـــعن اخملـــتـــصـــة �ــوظـــفي وزارة الـــفـالحــة و الـــتـــنـــمـــيــة
الريفيةq وفقا للجدول اآلتي :

�ثلو اIوظف�Xثلو اIوظف�Xثلو اإلدارة�ثلو اإلدارة

لعطوي عبد القادر
لوانشي نورة

حمداني عبد احلميد
إشو صبرينة

مختاري فاطمة
سوامي محمد
Xطالي حس

بارة خالد
زيوش نور الدين

بالش صونية
حاج قدور محمود

حيرش سامية
شعالل كمال

سكور خير الدين

يسـري مـفعـول هـذا الـقرار ابـتـداء من تاريخ انـتـهاء
عهدة أعضاء اللجنة السابقة.

وزارة التعليم العالي والبحث العلميوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
قرار وزاري مقرار وزاري مـشتشتـرك مؤرخ في رك مؤرخ في 3 رب ربـيع األول عام يع األول عام 1434
اIاIــــــــوافق وافق 15  ي  يــــــنــــــايايــــــــر سر ســــــنــــــة ة q2013 يq يــــــتــــــضــــــــمن إنمن إنــــــشــــــاءاء
مـحـطات جتطات جتـريريـبيبيـة Iة Iـركز الركز الـبحبحـث العث العـلملمـي والتي والتـقنيقني

حول اIناطق القاحلة.حول اIناطق القاحلة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qالعام للحكومة Xإن األم
qاليةIووزير ا

qووزير التعليم العالي والبحث العلمي
- �ـقتـضى اIـرسـوم الـرئاسي رقم 12 - 326 اIـؤرّخ
في 17 شـــوّال عــام 1433 اIــوافق 4 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة 2012

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 91 - 478
اIـــــؤرّخ في 7 جـــــمــــــادى الـــــثـــــانــــــيـــــة عـــــام 1412 اIـــــوافق 14
ديــســمـــبــر ســنــة 1991 واIـــتــضــمن إحــداث مـــركــز الــبــحث

qتمّمIعدّل واIا qناطق القاحلةIالعلمي والتقني حول ا
- و �ـــقـــتـــضى اIـــرســـوم الـــتـــنــفـــيـــذي رقم  94 - 260
اIــــؤرخ في 19 ربــــيـع األول عــــام  1415 اIــــوافق 27 غــــشت
سـنـة  1994 الـذي يــحـدد صالحـيــات وزيـر الـتـعــلـيم الـعـالي

qوالبحث العلمي

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اIدير العام للوظيفة العموميةاIدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

 وزير اIالية وزير اIالية
كر¢ جوديكر¢ جودي

وزير التعليم العاليوزير التعليم العالي
والبحث العلميوالبحث العلمي
رشيد حراوبيةرشيد حراوبية

- و�ــــقـــــتــــضى اIـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 95 - 54
اIـؤرخ في 15 رمـضان عام 1415 اIـوافق 15 فبـراير سـنة

qاليةI1995  الذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 11 - 396
اIــؤرخ في 28 ذي احلـــجـــة عــام 1432 اIــوافق 24 نـــوفـــمـــبــر
ســـنــة 2011 الـــذي يـــحـــدد الـــقـــانـــون األســـاسي الـــنـــمـــوذجي
qللمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي
- و�ــقـتـضـي اIـرسـوم الــرئـاسي اIـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اIوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واIـتضمن

qالعام للحكومة Xاألم Xتعي
يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اIـادة األولى :اIـادة األولى :  تــطــبــيــقـا ألحــكــام اIـادة 34 الــفــقـرة 3
مـن اIـــرســـوم الــتـــنـــفـــيــذي رقم 11 - 396 اIـؤرخ في 28
ذي احلــــجــــة عــــام 1432 اIــــوافق 24 نــــوفـــــمــــبـــــر ســــنــــة 2011
واIــــذكــــور أعالهq تـــنــشـــأ مـــحــطـــتـــان جتــريـــبـــيــتـــان Iـــركــز
البـحث العـلمـي والتـقني حـول اIنـاطق القـاحلـة واIسـماة

كما يأتي :
* احملـطـة الــتـجـريــبـيـة لــلـمـوارد احلــيـويـة لــلـزيـبـان -

qبلدية الوطاية - والية بسكرة
* احملطة الـتجـريبـية لوسط الـفيـزياء احلـيوي لوادي

ريغ - بلدية تقرت - والية ورقلة.
اIادة اIادة 2 :  تتكون احملطـة التجريبيـة للموارد احليوية

للزيبان من :
* مـصـلـحـة التـكـاثـر وانـتـقـاء اIوارد احلـيـويـة احملـلـية

qتأقلمةIو/أو ا
* مــصــلــحــة الـــتــجــريب والــعــرض وحتـــويل مــعــايــيــر

ومكامن البحث التطويري.
اIادة اIادة 3 :  تتكـون احملطـة التـجريبـية لـوسط الفـيزياء

احليوي لوادي ريغ من :
* مــصــلـــحــة تــطــويـــر الــتــقــنــيـــات والــطــرائق و¦ــاذج

qتسيير األنظمة اإليكولوجية الصحراوية
* مــصــلــحــة الـــتــجــريب والــعــرض وحتـــويل مــعــايــيــر

ومكامن البحث التطويري.
اIـادة اIـادة 4 :  يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حــرّر بــاجلــزائــر في 3 ربــيـع األول عـام 1434 اIــوافق

15 يناير سنة 2013.
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يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :
اIـــــادة األولى :اIـــــادة األولى :  تـــــــطـــــبــــــيـــــقـــــا ألحــــــكـــــام اIـــــادة 10 مـن
اIـــرســـوم الــــتـــنــــفـــيـــذي رقم 11 - 396 اIــؤرخ في 28 ذي
احلـجة عام 1432 اIوافق 24 نوفـمبـر سنة 2011 واIــذكـور
أعـالهq يـهــدف هــذا الــقــرار إلى حتــديــد الــتــنــظـيـم الـداخــلي
qـنــاطق الـقــاحـلـةIــركـز الــبـحث الــعـلــمي والـتــقـني حــول اI

ويدعى في صلب النص "اIركز".
2 :  حتت ســلــطــة اIـــديــرq الــذي يــســاعــده مــديــر اIـاداIـادّة ة 
مـــســـاعـــد وأمــــX عـــامq يـــنـــظـم اIـــركـــز في أقـــســــام تـــقـــنـــيـــة

ومصالح إدارية وأقسام للبحث ومحطات جتريبية.
اIـادة اIـادة 3 :  : تــتـكــون األقــسـام الــتـقــنــيـةq وعــددهـا اثــنـان

q(2) من :
Xقــسم الـعـالقـات اخلــارجـيــة واالســتـشــراف وتـثــمـ *

qنتائج البحث
* قـــسم دعـم نــشـــاطــات الـــبـــحث في الـــوسط الـــقــاحل

ورصدها.
4 : : يـــــــكــــــــلـف قـــــــسـم الــــــــعالقــــــــات اخلـــــــارجــــــــيـــــــة اIــــــادة اIــــــادة 

واالستشراف وتثمX نتائج البحث �ا يأتي :
qتطوير العالقات اخلارجية واالستشراف -
qتوزيعها وحتويلها qنتائج البحث Xتثم -

- تـسيـيـر اIـوارد واIراجع الـعـلـميـة والـتـقنـيـة وكذا
qركزIمنشورات وإصدارات ا

- ترجمة الوثائق العلمية والتقنية.  
وينظم في ثالث (3) مصالح :

qمصلحة العالقات اخلارجية واالستشراف *
qنتائج البحث Xمصلحة تثم *

* مصلحة الوثائق العلمية والتقنية واإلصدارات.
اIــــادة اIــــادة 5 :  : يــــكــــلف قــــسـم دعم نــــشـــاطــــات الــــبــــحث في

الوسط القاحل ورصدها �ا يأتي :
- تـسـييـر قـواعـد اIعـطـيـات اIتـخـصـصـة في الوسط

qXعاجلة والتحيIالقاحل : التموين وا
qمتابعة مشاريع البحث -

- تـطـويـر وحـفظ مـجـمـوعـات اIـوارد احلـيـويـة وبـنك
اجلــيـــنــات اIــتــخـــصــصــة وتــســيـــيــرهــا في الـــوسط الــقــاحل

qواحلفظ واحلماية Xألغراض التثم
- اجلـيـومـاتـيك واخلـرائط وقـاعـدة مـعـطـيـات األقـمار

qالصناعية

قرار وزاري مقرار وزاري مـشتشتـرك مؤرخ في رك مؤرخ في 3 رب ربـيع األول عام يع األول عام 1434
15  ي  يــــنـايايــــر سر ســــنـة ة q2013 يq يــــتـضــــمن المن الــــتــــنــــظـيميم اIاIـوافق وافق 
الالــــــداخداخــــــلي Iلي Iــــــركركــــز الز الــــــبــــــحث الحث الــــــعــــلــــــمي والمي والــــــتــــــقــــــني حني حــــولول

اIناطق القاحلة.اIناطق القاحلة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qالعام للحكومة Xإن األم
qاليةIووزير ا

qووزير التعليم العالي والبحث العلمي
- �ـقتـضى اIـرسـوم الـرئاسي رقم 12 - 326 اIـؤرّخ
في 17 شـــوّال عــام 1433 اIــوافق 4 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة 2012

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 91 - 478
اIـــــؤرّخ في 7 جـــــمــــــادى الـــــثـــــانــــــيـــــة عـــــام 1412 اIـــــوافق 14
ديــســمـــبــر ســنــة 1991 واIـــتــضــمن إحــداث مـــركــز الــبــحث

qتمّمIعدّل واIا qناطق القاحلةIالعلمي والتقني حول ا
- و �ـــقـــتـــضى اIـــرســـوم الـــتـــنــفـــيـــذي رقم  94 - 260
اIــــؤرخ في  19 ربـــيع األول عـــام  1415 اIــــوافق 27 غــــشت
سـنـة  1994 الـذي يــحـدد صالحـيــات وزيـر الـتـعــلـيم الـعـالي

qوالبحث العلمي
- و�ــــقـــــتــــضى اIـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 95 - 54
اIـؤرخ في 15 رمـضان عام 1415 اIـوافق 15 فبـراير سـنة

qاليةI1995  الذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 96 - 158
اIــؤرخ في 16 ذي احلــجــة عــام 1416 اIــوافق 4 مــايــو ســنــة
1996 الذي يحدد شـروط تطبيق أحكام األمن الداخلي في

اIؤسـسةq اIـنصـوص علـيهـا في األمر رقم 95 - 24 اIؤرّخ
في 30 ربـيع الـثـانـي عام 1416 اIـوافق 25 سـبـتـمـبـر سـنة
1995 واIــــتـــــعـــــلـق بـــــحــــمـــــايـــــة األمـالك الـــــعــــمـــــومـــــيـــــة وأمن

qاألشخاص فيها
- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 11 - 396
اIــؤرخ في 28 ذي احلـــجـــة عــام 1432 اIــوافق 24 نـــوفـــمـــبــر
ســـنــة 2011 الـــذي يـــحـــدد الـــقـــانـــون األســـاسي الـــنـــمـــوذجي
qللمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي
- و�ــقـتـضـي اIـرسـوم الــرئـاسي اIـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اIوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واIـتضمن

qالعام للحكومة Xاألم Xتعي
- و�ـقتـضي القرار الـوزاري اIشـترك اIؤرّخ في 9
شـــــعـــــبـــــان عــــام 1427 اIـــــوافق 2 ســـــبـــــتـــــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2006
واIــتـــضــمـن الــتـــنــظـــيم الــداخـــلي Iـــركــز الـــبــحـث الــعـــلــمي

qناطق القاحلةIوالتقني حول ا
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اIـادة اIـادة 8 :  : تـتـكـون أقـسـام الـبـحثq وعـددهـا سـبـعـة (7)
من :

* قـسم تـسـيـيـر اIـوارد اIــائـيـة في اIـنـاطق الـقـاحـلـة
qوتثمينها

* قسم تـسيـير اIوارد األرضـية في اIـناطق القـاحلة
 qوتثمينها

qناطق القاحلةIوارد البيولوجية في اIقسم ا *

Xقـسم زراعـة الـنـخـيل والـبـيوتـكـنـولـوجـيـا وتـثـم *
 qنتجات الثانوية لنخيل التمرIنتجات واIا

 qقسم مكافحة التصحر وتراكم الرمال *

* قسم البـيئة واألنـظمة الـبيـئية الـقاحلـة واألخطار
qناخيةIا

* قــــسم الــــتــــطــــويــــر االقــــتــــصــــادي واالجــــتــــمــــاعي في
اIناطق القاحلة.

1 - قسم تـسييـر اIوارد اIـائية في اIـناطق القـاحلة - قسم تـسييـر اIوارد اIـائية في اIـناطق القـاحلة
وتثمينها وتثمينها ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :

- إعــداد أدوات تـــســـيـــيــر مـــوارد اIـــيــاه فـي اIــنـــاطق
القاحلة وتثمينها.

2 - قــــسـم تـــســــيــــيــــر اIــــوارد األرضـــيــــة فـي اIـــنــــاطق - قــــسـم تـــســــيــــيــــر اIــــوارد األرضـــيــــة فـي اIـــنــــاطق
الــقـاحــلـة وتــثـمــيـنــهـا الــقـاحــلـة وتــثـمــيـنــهـا ويــكـلف بــالـقــيـام بــدراسـات وأعــمـال

بحث حول :

- إعـــــداد خــــــرائط الــــــتـــــربـــــة الـــــصــــــاحلـــــة لالســــــتـــــغالل
qالزراعي

- متـابـعـة ظـاهرة مـلـوحـة وتـلـوث احمليـطـات الـكـبرى
qناطق القاحلةIروية في اIا

- إعـــداد أدوات الــتـــحــكـم في الـــري/اIــيـــاه اIــصـــرفــة
وإعداد معايير لتحسX التربة.

3 - قـسم اIـوارد الـبــيـولـوجـيـة في اIــنـاطق الـقـاحـلـة - قـسم اIـوارد الـبــيـولـوجـيـة في اIــنـاطق الـقـاحـلـة
ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :

- احملـــافــــظـــة عـــلـى كل اIـــوارد احلــــيـــويـــة احلــــيـــوانـــيـــة
والنباتية للمناطق القاحلة وتطويرها.

Xقـسم زراعة النخـيل والبيوتـكنولوجـيا وتثم - X4 - قـسم زراعة النخـيل والبيوتـكنولوجـيا وتثم
اIــنـتــجـات واIـنــتـجــات الـثـانــويـة لـنــخـيل الــتـمـراIــنـتــجـات واIـنــتـجــات الـثـانــويـة لـنــخـيل الــتـمـر ويـكـلف

بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :

- احملـافــظـة عــلى ثــروة الـنــخـيـل وتـثــمـX اIــنـتــجـات
واIنتجات الثانوية لنخيل التمر. 

- تــســيــيــر اIــوقع اإللــكــتــروني لــلــمــركــز وصـيــانــته:
qنتظمIا Xالتموين والصيانة والتحي

- حتـديـد احـتـيـاجـات اIــركـز في مـجـال الـتـجـهـيـزات
العلمية والتقنية وتطويرها.

وينظم في أربع (4) مصالح :
* مــــــصــــــلــــــحــــــة اإلعـالم اآللي وقــــــواعــــــد اIــــــعــــــطــــــيــــــات

qتخصصة في الوسط القاحلIا
* مـصـلـحـة مــتـابـعـة مــشـاريع الـبـحث والــتـجـهـيـزات

qالعلمية والتقنية
* مــــصـــلــــحــــة مـــجــــمـــوعــــات اIــــوارد احلـــيــــويــــة وبـــنك

qاجلينات في الوسط القاحل
* مصـلـحة اجلـيـوماتـيك واخلـرائط وقاعـدة مـعطـيات

األقمار الصناعية اIتعددة اIصادر.
اIادة اIادة 6 :  : يلحق باألمX العام مكتب األمن الداخلي.

اIادة اIادة 7 :  : تكلف اIصالح اإلدارية �ا يأتي :
- إعـــداد ووضع حــــيـــز الــــتـــنــــفـــيـــذ اخملــــطط الــــســـنـــوي

qوارد البشريةIلتسيير ا
qركزIستخدمي اI هنيIسار اIضمان متابعة ا -

- إعــداد ووضع حــيــز الــتــنــفــيــذ مــخــطــطــات ســنــويــة
ومـتـعـددة الـسـنـوات لـلـتـكـوين وحتـسـX اIـسـتـوى وجتـديد

qركزIستخدمي اI علوماتIا
- إعـداد مـشروع مـيـزانيـة الـتسـيـير وجتـهـيز اIـركز

qصادقة عليهIوكذا ضمان تنفيذه بعد ا
qمسك احملاسبة العامة للمركز -

qركزIضمان تخصيص الوسائل لتسيير هياكل ا -
- ضــمـــان تــســيــيــر قـــضــايــا اIــنـــازعــات واIــنــازعــات

qالقانونية للمركز
- ضمان تسييـر األمالك اIنقولة والعقارية للمركز

qواحملافظة عليها وصيانتها
qمسك دفاتر اجلرد للمركز -

- ضمان حفظ وصيانة أرشيف اIركز.
تنظم اIصالح اإلداريةq والتي عددها ثالث (تنظم اIصالح اإلداريةq والتي عددها ثالث q(3))q في :في :

qوالتكوين XستخدمIمصلحة ا *
qيزانية واحملاسبةIمصلحة ا *

* مصلحة الوسائل العامة.
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قرار وزاري مقرار وزاري مـشتشتـرك مؤرخ في رك مؤرخ في 3 رب ربـيع األول عام يع األول عام 1434
15  ي  يــــنـايايــــر سر ســــنـة ة q2013 يq يــــتـضــــمن المن الــــتــــنــــظـيميم اIاIـوافق وافق 
الالــــــداخداخــــــــلي Iلي Iــــــــركركــــــــز الز الــــــبــــــــحث الحث الــــــــعــــــلــــــــمي والمي والــــــــتــــــقــــــــني فيني في

التحاليل الفيزيائية والكيميائية.التحاليل الفيزيائية والكيميائية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qالعام للحكومة Xإن األم
qاليةIووزير ا

qووزير التعليم العالي والبحث العلمي
- �ـقتـضى اIـرسـوم الـرئاسي رقم 12 - 326 اIـؤرّخ
في 17 شـــوّال عــام 1433 اIــوافق 4 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة 2012

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 92 - 214
اIـؤرّخ في 20 ذي الـقـعـدة عـام 1412 اIـوافق 23 مـايـو سـنـة
1992 واIـتـضـمن إحــداث مـركـز الـبـحث الـعـلـمي والـتـقـني

qتمّمIعدّل واIا qفي التحاليل الفيزيائية والكيميائية
- و �ـــقـــتـــضى اIـــرســـوم الـــتـــنــفـــيـــذي رقم  94 - 260
اIــــؤرخ في  19 ربـــيع األول عـــام  1415 اIــــوافق 27 غــــشت
سـنـة  1994 الـذي يــحـدد صالحـيــات وزيـر الـتـعــلـيم الـعـالي

qوالبحث العلمي
- و�ــــقـــــتــــضى اIـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 95 - 54
اIـؤرخ في 15 رمـضان عام 1415 اIـوافق 15 فبـراير سـنة

qاليةI1995  الذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 96 - 158
اIــؤرخ في 16 ذي احلــجــة عــام 1416 اIــوافق 4 مــايــو ســنــة
1996 الذي يحدد شـروط تطبيق أحكام األمن الداخلي في

اIؤسـسةq اIـنصـوص علـيهـا في األمر رقم 95 - 24 اIؤرّخ
في 30 ربـيع الـثـانـي عام 1416 اIـوافق 25 سـبـتـمـبـر سـنة
1995 واIــــتـــــعـــــلـق بـــــحــــمـــــايـــــة األمـالك الـــــعــــمـــــومـــــيـــــة وأمن

qاألشخاص فيها
- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 11 - 396
اIــؤرخ في 28 ذي احلـــجـــة عــام 1432 اIــوافق 24 نـــوفـــمـــبــر
ســـنــة 2011 الـــذي يـــحـــدد الـــقـــانـــون األســـاسي الـــنـــمـــوذجي
qللمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 12 - 293
اIــؤرخ في 2 رمــضــان عــام 1433 اIــوافق 21 يـــولــيــو ســنــة
2012 الذي يـحدد مـهـام اIصـالح اIشـتركـة لـلبـحث العـلمي

qوالتكنولوجي وتنظيمها وسيرها
- و�ــقـتـضـي اIـرسـوم الــرئـاسي اIـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اIوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واIـتضمن

qالعام للحكومة Xاألم Xتعي

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اIدير العام للوظيفة العموميةاIدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

 وزير اIالية وزير اIالية
كر¢ جوديكر¢ جودي

وزير التعليم العاليوزير التعليم العالي
والبحث العلميوالبحث العلمي
رشيد حراوبيةرشيد حراوبية

5 - قـسم مكـافـحـة الـتصـحـر وتـراكم الـرمال  - قـسم مكـافـحـة الـتصـحـر وتـراكم الـرمال ويـكلف
بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :

- رصــــــد ومـــتـــابـــعــــــة ظـــاهـــــرة الـــتــــصـــحـــــر وتـــراكم
الــــرمـــال مـن خالل شـــبــــكــــة مـــراصــــد اIــــنـــاطق الــــســــهـــبــــيـــة

والصحراوية.
6 - قـــسـم الـــبـــيـــئـــة واألنــــظـــمـــة الـــبـــيـــئــــيـــة الـــقـــاحـــلـــة - قـــسـم الـــبـــيـــئـــة واألنــــظـــمـــة الـــبـــيـــئــــيـــة الـــقـــاحـــلـــة
واألخـطــار اIــنـاخــيـةواألخـطــار اIــنـاخــيـة ويـكــلف بــالــقـيــام بــدراسـات وأعــمـال

بحث حول :
- دراسـة األنـظـمـة اإليـكـولـوجـيـة الـبـيـئـيـة لـلـمـنـاطق
الـــقـــاحـــلـــة مع األخـــذ بـــعـــX االعـــتـــبـــار تـــأثـــيـــر الـــتـــغـــيــرات

اIناخية.
7 - قـــسـم الــتـــطـــويـــر االقـــتـــصــادي واالجـــتـــمـــاعي في - قـــسـم الــتـــطـــويـــر االقـــتـــصــادي واالجـــتـــمـــاعي في
اIنـاطق القـاحلة اIنـاطق القـاحلة ويـكلف بالـقيـام بدراسات وأعـمال بحث

حول :
- الـــنـــشـــاطـــات االقـــتــصـــاديـــة وتـــقـــيـــيم الـــســـيـــاســات

qناطقIاالقتصادية العمومية في هذه ا
- الدراسات والبـحوث اIكرسة للعالقات في مجال

 qالتنمية االقتصادية واالجتماعية
Xإعــداد أدوات ومــعــايــيــر الــتــهــيــئــة مع األخــذ بــعــ -
االعــتــبــار خــصــوصــيــة الــســكن والــهــنــدســة اIــعــمــاريــة في

اIناطق القاحلة.
اIـادة اIـادة 9 :  : تــسـيــر احملـطــة الـتــجـريــبــيـة اIــنـشــأة طـبــقـا
ألحــكـام اIــادة 34 الـــفــقــرة 3 من اIـرســوم الـتـنــفـيـذي رقـم
11-396 اIـــــؤرخ في 28 ذي احلـــــجـــــة عـــــام 1432 اIـــــوافق 24

نـــوفــــمـــبــــر ســـنـــة 2011 واIــــذكـــور أعـالهq من طــــرف مـــديـــر
وتتكون من مصلحتX إلى ثالث (3) مصالح.

10 : : تــلــغى أحــكــام الــقــرار الــوزاري اIــشــتــرك اIـادة اIـادة 
اIـؤرخ في 9 شـعــبـان عـام 1427 اIـوافق 2 سـبــتـمـبــر سـنـة

2006 واIذكور أعاله.

اIـادة اIـادة 11 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــرّر بــاجلــزائــر في 3 ربــيـع األول عـام 1434 اIــوافق
15 يناير سنة 2013.
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- تــســيـيــر مــشـاريـع الـبــحث وضــمـان إجنــاز أشــغـال
 qالبحث والدراسات

- تـأسيس ووضع عـمليـات نظام إدارة أعـمال اجلودة
وصيانتها.

وينظم في ثالث (3) مصالح :
 qمصلحة التجهيزات العلمية وتقنيات احلماية *

 qمصلحة متابعة مشاريع البحث *
* مصلحة ضمان اجلودة.

اIادة اIادة 6 :  : يلحق باألمX العام مكتب األمن الداخلي.

اIادة اIادة 7 :  : تكلف اIصالح اإلدارية �ا  يأتي :
- إعـــداد ووضع حــــيّـــز الــــتـــنــــفـــيـــذ اخملــــطط الــــســـنـــوي

qوارد البشريةIلتسيير ا
qركزIستخدمي اI هنيIسار اIضمان متابعة ا -

- إعــداد ووضع حــيّــز الــتــنــفــيــذ مــخــطــطــات ســنــويــة
ومـتـعـددة الـسـنـوات لـلـتـكـوين وحتـسـX اIـسـتـوى وجتـديد

qركزIستخدمي اI علوماتIا
- إعـداد مـشروع مـيـزانيـة الـتسـيـير وجتـهـيز اIـركز

qصادقة عليهIوكذا ضمان تنفيذه بعد ا
qمسك احملاسبة العامة للمركز -

qركزIضمان تخصيص الوسائل لتسيير هياكل ا -
- ضــمـــان تــســيــيــر قـــضــايــا اIــنـــازعــات واIــنــازعــات

qالقانونية للمركز
- ضمان تسييـر األمالك اIنقولة والعقارية للمركز

qواحملافظة عليها وصيانتها
qمسك دفاتر اجلرد للمركز -

- ضمان حفظ وصيانة أرشيف اIركز.

تنظم اIصالح اإلدارية وعددها ثالث (تنظم اIصالح اإلدارية وعددها ثالث (3) في : ) في : 
qوالتكوين XستخدمIمصلحة ا *

qيزانية واحملاسبةIمصلحة ا *
* مصلحة الوسائل العامة.

اIـادة اIـادة 8 :  : تــتـكـون أقــسـام الـبــحث وعـددهــا أربـعـة (4)
من :

qوادIقسم كيمياء ا *
qقسم كيمياء البيئة *

qنتوجات الطبيعية وعلوم األغذيةIقسم ا *
* قسم الصحة.

- و�ـقتـضي القرار الـوزاري اIشـترك اIؤرّخ في 9
شـــــعـــــبـــــان عــــام 1427 اIـــــوافق 2 ســـــبـــــتـــــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2006
واIــتـــضــمـن الــتـــنــظـــيم الــداخـــلي Iـــركــز الـــبــحـث الــعـــلــمي

qوالتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية
يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اIـــــادة األولى :اIـــــادة األولى :  تـــــــطـــــبــــــيـــــقـــــا ألحــــــكـــــام اIـــــادة 10 مـن
اIـــرســـوم الــــتـــنــــفـــيـــذي رقم 11 - 396 اIــؤرخ في 28 ذي
احلـجة عام 1432 اIوافق 24 نوفـمبـر سنة 2011 واIــذكـور
أعـالهq يـهــدف هــذا الــقــرار إلى حتــديــد الــتــنــظـيـم الـداخــلي
Iركز الـبحث العـلمي والتـقني في التـحاليل الـفيزيـائية

والكيميائية ويدعى في صلب النص "اIركز".
2 :  : حتت ســلــطــة اIـــديــرq الــذي يــســاعــده مــديــر اIـادة اIـادة 
مـــســـاعـــد وأمــــX عـــامq يـــنـــظـم اIـــركـــز في أقـــســــام تـــقـــنـــيـــة

ومصالح إدارية وأقسام للبحث ومصالح مشتركة.
اIادة اIادة 3 : : تتـكون األقـسام الـتقـنيـة وعددهـا اثنان (2)

من :
qنتائج البحث Xقسم العالقات اخلارجية وتثم *

* قـــسم مـــتــابـــعــة نـــشــاطـــات الــبـــحث في الـــتــحـــالــيل
الفيزيائية والكيميائية.

X4 :  : يــكـلـف قـسـم الـعالقــات اخلــارجــيـة وتــثــمـ اIـادة اIـادة 
نتائج البحث �ا يأتي :

- اIـــبــادرة بـــإجـــراءات لــتـــعـــزيــز الـــتـــعــاون الـــعـــلــمي
qركزIالوطني والدولي في ميدان تخصص ا

qنتائج البحث العلمي Xتثم -
- تـرقـيـة اإلعالم الـعـلـمي والـتـقـني في مـيـدان تدخل
اIــــركــــز واقـــــتــــراح كـل إجــــراء مـن شــــأنه تـــــســــهـــــيل دخــــول

.XستعملIا
وينظم في ثالث (3) مصالح :

qمصلحة العالقات اخلارجية واالتصال *
 qنتائج البحث Xمصلحة تثم *

* مصلحة الوثائق العلمية والتقنية.
اIـادة اIـادة 5 :  : يـكــلّف قـسم مـتــابـعـة نـشــاطـات الـبـحث في

التحاليل الفيزيائية والكيميائية �ا يأتي:
- تركيز الطلـبات في اIواد العلمية والتكنولوجية

qلهياكل البحث
- مـتابعة التـجهيزات الـعلميـة في ميادين تخصص

qركز وتطويرهاIا
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1 - قــسم كـيـمــيـاء اIـواد - قــسم كـيـمــيـاء اIـواد ويــكـلف بــالـقـيــام بـدراسـات
وأعمال بحث حول :

- االستـخالص والتـوصيف الـفيـزيائي والـكيمـيائي
للمواد الوظيفية والهيكلية اجلديدة وتطبيقاتها.

2 - قـسم كيـميـاء الـبيـئة  - قـسم كيـميـاء الـبيـئة ويـكلف بـالـقيـام بـدراسات
وأعمال بحث حول :

- تــــقـــــنــــيـــــات االســـــتــــخـــــراج والــــتـــــعـــــرف واIــــعـــــاجلــــة
والـتفـخـيخ والـتـحـلـيل الـفـيـزيـائي الـكـيـمـيـائي لـلـمـلـوثات

في األنسجة البيوخلوية البيئية.
3 - قـــسم اIـــنــتـــوجـــات الــطـــبــيـــعـــيــة وعـــلــوم األغـــذيــة - قـــسم اIـــنــتـــوجـــات الــطـــبــيـــعـــيــة وعـــلــوم األغـــذيــة

ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
- تـــقـــنـــيــــات االســـتـــخـــراج والـــتـــحـــلـــيـل الـــفـــيـــزيـــائي
والــكــيــمــيــائي ومــراقــبــة نــوعـيــة اIــنــتــوجــات الــطــبــيــعــيـة

والصناعية والتجارية وإنتاجها الثانوي.
4 - قسم الـصحة  - قسم الـصحة ويـكلف بـالقيـام بدراسـات وأعمال

بحث حول :
- االســتـخالص والـتـحـلــيل الـفـيـزيـائـي والـكـيـمـيـائي
جلـزئـيـات الـنـبـات ذات الـطـابع الـطـبي والـتي لـهـا مـفـعول

qعالجي
- تـــطــويــر تــقـــنــيــات االســـتــخــراجq الــفـــصل وحتــلــيل
الــعــنــاصــر الــنــشــطــةq األيض اخلــلــوي ورواسب األيض في

السوائل البيولوجية.  
اIـادة اIـادة 9 :  : تــوضع اIـصــلـحــة اIـشــتـركــة اIـنــشـأة طــبـقـا
ألحــــكــــام اIـــادة 36 من اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 396-11
اIــؤرخ في 28 ذي احلــجــة عــام  1432 اIــوافق 24 نــوفـــمــبــر
ســـــنــــة 2011 واIـــــذكـــــور أعـالهq حتت مـــــســــــؤولـــــيـــــة رئـــــيس

مصلحةq وتتكون من فروع. 
10 :  : تــلــغى أحــكــام الــقــرار الــوزاري اIــشــتــرك اIـادة اIـادة 
اIـؤرخ في 9 شـعــبـان عـام 1427 اIـوافق 2  سـبــتـمـبـر سـنـة

2006 واIذكور أعاله.

اIـادة اIـادة 11 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــرّر بــاجلــزائــر في 3 ربــيـع األول عـام 1434 اIــوافق
15 يناير سنة 2013.

قرار وزاري مقرار وزاري مـشتشتـرك مؤرخ في رك مؤرخ في 3 رب ربـيع األول عام يع األول عام 1434
15  ي  يــــنـايايــــر سر ســــنـة ة q2013 يq يــــتـضــــمن المن الــــتــــنــــظـيميم اIاIـوافق وافق 
الالـداخداخـلي Iلي Iـركركـز الز الـبـحث الحث الـعـلـمي والمي والـتـقـني لني لـتـطـويويـر

اللغة العربية.اللغة العربية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qالعام للحكومة Xإن األم
qاليةIووزير ا

qووزير التعليم العالي والبحث العلمي
- �ـقتـضى اIـرسـوم الـرئاسي رقم 12 - 326 اIـؤرّخ
في 17 شـــوّال عــام 1433 اIــوافق 4 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة 2012

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســـوم رقم 91 - 477 اIــــؤرخ في 7
جـمـادى الثـانيـة عام  1412 اIوافق 14 ديسـمبـر سنة 1991
واIـــتــــضـــمن إحــــداث مـــركـــز الـــبــــحث الـــعــــلـــمي والــــتـــقـــني

qتممIعدل واIا qلتطوير اللغة العربية
- و �ـــقـــتـــضى اIـــرســـوم الـــتـــنــفـــيـــذي رقم  94 - 260
اIــــؤرخ في  19 ربـــيع األول عـــام  1415 اIــــوافق 27 غــــشت
سـنـة  1994 الـذي يــحـدد صالحـيــات وزيـر الـتـعــلـيم الـعـالي

qوالبحث العلمي
- و�ــــقـــــتــــضى اIـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 95 - 54
اIـؤرخ في 15 رمـضان عام 1415 اIـوافق 15 فبـراير سـنة

qاليةI1995  الذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 96 - 158
اIــؤرخ في 16 ذي احلــجــة عــام 1416 اIــوافق 4 مــايــو ســنــة
1996 الذي يحدد شـروط تطبيق أحكام األمن الداخلي في

اIؤسـسةq اIـنصـوص علـيهـا في األمر رقم 95 - 24 اIؤرّخ
في 30 ربـيع الـثـانـي عام 1416 اIـوافق 25 سـبـتـمـبـر سـنة
1995 واIــــتـــــعـــــلـق بـــــحــــمـــــايـــــة األمـالك الـــــعــــمـــــومـــــيـــــة وأمن

qاألشخاص فيها
- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 11 - 396
اIــؤرخ في 28 ذي احلـــجـــة عــام 1432 اIــوافق 24 نـــوفـــمـــبــر
ســـنــة 2011 الـــذي يـــحـــدد الـــقـــانـــون األســـاسي الـــنـــمـــوذجي
qللمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي
- و�ــقـتـضـي اIـرسـوم الــرئـاسي اIـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اIوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واIـتضمن

qالعام للحكومة Xاألم Xتعي
- و�ـقتـضي القرار الـوزاري اIشـترك اIؤرّخ في 9
شـــــعـــــبـــــان عــــام 1427 اIـــــوافق 2 ســـــبـــــتـــــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2006
واIــتـــضــمـن الــتـــنــظـــيم الــداخـــلي Iـــركــز الـــبــحـث الــعـــلــمي

qوالتقني لتطوير اللغة العربية

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اIدير العام للوظيفة العموميةاIدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

 وزير اIالية وزير اIالية

كر¢ جوديكر¢ جودي

وزير التعليم العاليوزير التعليم العالي
والبحث العلميوالبحث العلمي
رشيد حراوبيةرشيد حراوبية
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- وضع نـظـام مالئم لـلحـفـاظ على األرشـيف الـعـلمي
qللمركز

- مـتـابـعة مـشـاريع الـبـحث اIنـجـزة من قـبل أقـسام
qركز ومرافقتهاIا

- تـــأمـــX إصـــدار اIـــنــــشـــورات اIـــطـــبـــوعـــة وضـــمـــان
qنشرها

- اقـــتــراح كل إجـــراء إلدمــاج اIـــنــشــورات الـــعــلـــمــيــة
qكتبة االفتراضيةIللمؤسسة في ا

- ضمـان إجناز واحملافـظة عـلى كل الدعـائم السمـعية
qعلوماتية واإللكترونية وتسييرهاIا qالبصرية

- الـعــمل عــلى وضع قــواعــد اIـعــطـيــات الــعـلــمــيـة في
qعلوم وتكنولوجيات اللغة

- إعــداد اســـتــفــتـــاءات وتــقــاريـــر حتــقــيـــقــات عــلـــمــيــة
qواستغاللها

- رقن ورقـمـنة الـكـتب الـقد�ـة بـالـلـغة الـعـربـية في
إطار مشاركة اIركز في إعداد ذخيرة اللغة العربية.

وينظم في ثالث (3) مصالح :
 qمصلحة اإلعالم والوثائق العلمية والتقنية *
qعطيات والسمعي البصريIمصلحة قواعد ا *

* مصلحة متابعة مشاريع البحث.

اIادة اIادة 6 : : يلحق باألمX العام مكتب األمن الداخلي.

اIادة اIادة 7 :  : تكلف اIصالح اإلدارية �ا يأتي :
- إعـــداد ووضع حــــيّـــز الــــتـــنــــفـــيـــذ اخملــــطط الــــســـنـــوي

qوارد البشريةIلتسيير ا
qركزIستخدمي اI هنيIسار اIضمان متابعة ا -

- إعــداد ووضع حــيّــز الــتــنــفــيــذ مــخــطــطــات ســنــويــة
ومـتـعـددة الـسـنـوات لـلـتـكـوين وحتـسـX اIـسـتـوى وجتـديد

qركزIستخدمي اI علوماتIا
- إعـداد مـشروع مـيـزانيـة الـتسـيـير وجتـهـيز اIـركز

qصادقة عليهIوكذا ضمان تنفيذه بعد ا
qمسك احملاسبة العامة للمركز -

qركزIضمان تخصيص الوسائل لتسيير هياكل ا -
- ضــمـــان تــســيــيــر قـــضــايــا اIــنـــازعــات واIــنــازعــات

qالقانونية للمركز
- ضمان تسييـر األمالك اIنقولة والعقارية للمركز

qواحملافظة عليها وصيانتها
qمسك دفاتر اجلرد للمركز -

- ضمان حفظ وصيانة أرشيف اIركز.

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اIـــــادة األولى :اIـــــادة األولى :  تـــــــطـــــبــــــيـــــقـــــا ألحــــــكـــــام اIـــــادة 10 مـن
اIـــرســـوم الــــتـــنــــفـــيـــذي رقم 11 - 396 اIــؤرخ في 28 ذي
احلـجة عام 1432 اIوافق 24 نوفـمبـر سنة 2011 واIــذكـور
أعـالهq يـهــدف هــذا الــقــرار إلى حتــديــد الــتــنــظـيـم الـداخــلي
qـركـز الـبـحث الـعـلمـي والتـقـني لـتـطـويـر اللـغـة الـعـربـيةI

ويدعى في صلب النص "اIركز".

2 :  : حتت ســلــطــة اIـــديــرq الــذي يــســاعــده مــديــر اIـادة اIـادة 
مـــســـاعـــد وأمــــX عـــامq يـــنـــظـم اIـــركـــز في أقـــســــام تـــقـــنـــيـــة

ومصالح إدارية وأقسام للبحث.

اIادة اIادة 3 :  : تتكون األقـسام التقنـيةq وعددها اثنان (2)
من :

qنتائج البحث Xقسم العالقات اخلارجية وتثم *
* قـــــسم مــــــتـــــابـــــعـــــة نـــــشـــــاطـــــات الـــــبـــــحـث في عـــــلـــــوم

وتكنولوجيات اللغة.

X4 : : يــكـلـف قـسـم الـعالقــات اخلــارجــيـة وتــثــمـ اIـادة اIـادة 
نتائج البحث �ا يأتي :

- اIـــبــادرة بـــعـــمــلـــيـــات الــتـــعـــاون الــعـــلـــمي الـــوطــني
qركزIوالدولي في ميدان نشاطات بحث ا

- دراسـة ووضع إجـراءات حتــفـز عـلـى تـثـمــX نـتـائج
qركزIالبحث العلمي في مجال تخصص ا

- اIــســـاهــمــة في تـــرقــيــة ونـــشــر األعــمـــال الــعــلـــمــيــة
qوالتقنية ونتائج البحث

- تـنـظـيم الـتـظـاهـرات الـعـلـمـيـة الـوطـنـيـة والـدولـية
qركزIفي ميادين بحث ا

- ضـمـان نـشـر اIـعـلـومــة عـلى مـسـتـوى مـوقع اIـركـز
qومتابعتها

- ضــمـان الــتـكــفل �ــجالت ودفــاتـر اIــركـز ومــتـابــعـة
نشرها.

وينظم في ثالث (3) مصالح :
qمصلحة العالقات اخلارجية واالتصال *

qنتائج البحث Xمصلحة تثم *
* مصلحة التظاهرات العلمية.

اIـادة اIـادة 5 :  : يـكــلف قـسم مـتــابـعـة نـشــاطـات الـبـحث في
علوم وتكنولوجيات اللغة �ا يأتي :

ترقيـة اIعلـومة العـلميـة والتقـنية في مـيدان تدخل
اIـــؤســـســـة واقـــتـــراح كل إجـــراء من شـــأنه تـــســـهــيـل دخــول

qXستعملIا
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4 - قــسم تــعـلــيم الــلــغــة الـعــربــيــة والـتــعــلــيم اIــقـارن - قــسم تــعـلــيم الــلــغــة الـعــربــيــة والـتــعــلــيم اIــقـارن
للغات للغات ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :

- تعليم اللغات واللغة العربية بصفة خاصة.
5 - قـــسم الــــبـــحـث الـــســـيــــمـــيــــائي مـــكــــلف بـــالــــقـــيـــام

بدراسات وأعمال بحث حول :
qترجمة الدراسات السيميائية -

q(الفرنسية - العربية) صطلحات السيميائيةIا -
- السيميائية العربية.

اIــادة اIــادة 9 : : تـــلــغـى أحــكـــام الــقـــرار الـــوزاري اIــشـــتــرك
اIـؤرخ في 9 شـعــبـان عـام 1427 اIـوافق 2 سـبــتـمـبــر سـنـة

2006 واIذكور أعاله.

اIـادة اIـادة 10 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــرّر بــاجلــزائــر في 3 ربــيـع األول عـام 1434 اIــوافق
15 يناير سنة 2013.

تنظـم اIـصالح اإلداريةq وعـددها ثالث (تنظـم اIـصالح اإلداريةq وعـددها ثالث (3) )  في : في : 
qوالتكوين XستخدمIمصلحة ا *

qيزانية واحملاسبةIمصلحة ا *
* مصلحة الوسائل العامة.

اIـادة اIـادة 8 :  : تـتكـون أقـسـام الـبحثq وعـددهـا خـمـسة (5)
من :

* قــــسـم الـــــلــــســـــانــــيـــــات الـــــعــــربـــــيــــة واIـــــعـــــجــــمـــــيــــات
qصطلحات العربية وعلم الترجمةIوا
qقسم اللسانيات احلاسوبية *

qنطوق وعلم أمراض الكالمIقسم التبليغ ا *
* قــسم تـــعــلـــيم الــلـــغــة الـــعــربــيـــة والــتـــعــلــيـم اIــقــارن

qللغات
* قسم البحث السيميائي.

1 - قــــسم الــــلــــســــانــــيــــات الـــعــــربــــيــــة واIــــعــــجــــمــــيـــات - قــــسم الــــلــــســــانــــيــــات الـــعــــربــــيــــة واIــــعــــجــــمــــيـــات
واIــصـطـلــحـات الـعـربــيـة وعـلم الــتـرجـمـةواIــصـطـلــحـات الـعـربــيـة وعـلم الــتـرجـمـة ويـكـلف بـالـقـيـام

بدراسات وأعمال بحث حول :
- الـــلـــســـانـــيـــات الـــعـــربـــيـــة والـــصـــيـــاغـــة الـــريـــاضـــيـــة

qنطقية للنظرية اخلليلية احلديثةIا
- اIعـجميـات وعلم التـرجمة بـالتدوين والـتصنيف
وتـنميط االستعمـال احلقيقي للـمفردات العربيـة التقنية

qوغير التقنية
- الــتـرجـمـة وعـلـم الـتـرجـمـة إلجنــاز دراسـات عـلـمـيـة

حول إجراءات الترجمة.

2 - قـسـم الـلــســانـيــات احلــاسـوبــيـة - قـسـم الـلــســانـيــات احلــاسـوبــيـة ويـكــلف بــالـقــيـام
بدراسات وأعمال بحث حول :

qعاجلة اآللية للغةIا -
- اIساهمة في تثمX موروث اللغة العربية.

3 - قـــسم الـــتـــبـــلـــيغ اIـــنـــطـــوق وعـــلم أمـــراض الـــكالم - قـــسم الـــتـــبـــلـــيغ اIـــنـــطـــوق وعـــلم أمـــراض الـــكالم
ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :

- ظــواهــر الــتــواصل الــســمــعي-الــشــفــاهي احلــقــيــقي
qوعالج اإلشارة بالنسبة للمنطوق العربي

- حتـسـX االتـصـال عن طـريق  تـخـاطب اإلنـسـان مع
qاآللة

- إعـداد أدوات آلـيـة للـتـحـلـيل والتـركـيب والـتـعرف
qاآللي على الكالم

- اســــتــــغـالل الــــدراســــات الـــــعــــيــــاديـــــة في مــــخـــــتــــلف
اضطرابات الكالم. 

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اIدير العام للوظيفة العموميةاIدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

 وزير اIالية وزير اIالية
كر¢ جوديكر¢ جودي

وزير التعليم العاليوزير التعليم العالي
والبحث العلميوالبحث العلمي
رشيد حراوبيةرشيد حراوبية

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار وزاري مقرار وزاري مـشتشتـرك مؤرخ في رك مؤرخ في 3 رب ربـيع األول عام يع األول عام 1434
15  ي  يــــنـايايــــر سر ســــنـة ة q2013 يq يــــتـضــــمن المن الــــتــــنــــظـيميم اIاIـوافق وافق 

الداخلي Iركز البحث في البيوتكنولوجيا.الداخلي Iركز البحث في البيوتكنولوجيا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qالعام للحكومة Xإن األم

qاليةIووزير ا

qووزير التعليم العالي والبحث العلمي

- �ـقتـضى اIـرسـوم الـرئاسي رقم 12 - 326 اIـؤرّخ
في 17 شـــوّال عــام 1433 اIــوافق 4 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة 2012

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

- و �ـــقـــتـــضى اIـــرســـوم الـــتـــنــفـــيـــذي رقم  94 - 260
اIــــؤرخ في  19 ربـــيع األول عـــام  1415 اIــــوافق 27 غــــشت
سـنـة  1994 الـذي يــحـدد صالحـيــات وزيـر الـتـعــلـيم الـعـالي

qوالبحث العلمي
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qقسم التحليل االستشرافي في البيوتكنولوجيا *
* قـــــــــسـم تــــــــكـــــــــنــــــــولـــــــــوجــــــــيــــــــا اإلعـالم اIـــــــــتــــــــعـــــــــلــــــــقــــــــة

بالبيوتكنولوجيا.

X4 :  : يــكـلـف قـسـم الـعالقــات اخلــارجــيـة وتــثــمـ اIـادة اIـادة 
نتائج البحث �ا يأتي :

- ضمـان التـعاون مع مـؤسسات الـبحث والـشركات
qفي اجلزائر واخلارج

- اIــــشـــاركــــة في بــــحث مـــصــــادر الـــتــــمـــويـل والـــدعم
qستوى الوطني والدوليIالتقني على ا

- ضــــمـــــان الــــتـــــحــــويـل الــــتـــــكــــنـــــولـــــوجي من اIـــــركــــز
qولصاحله

- ترقـيـة ونشـر األعـمـال التـقـنـية والـعـلـميـة ونـتائج
qركزIبحث ا

- الــعـمـل عـلـى إحـداث رمــز لــلـمــنــتــجـات ذات األصل
qالبيوتكنولوجي في السجل التجاري

qاالستشارة حول حترير خطة األعمال -
- االسـتـشـارة حـول الـوكالء بـهـدف حتـريـر الـطـلـبـات

اIتعلقة بالبراءات الوطنية أو الدولية.
: (2) Xوينظم في مصلحت

qمصلحة العالقات اخلارجية واالتصال *

* مصلحة تثمX نتائج البحث.

اIــادة اIــادة 5 :  : يـــكــلف قـــسم الـــتــحـــلــيل االســـتــشـــرافي في
البيوتكنولوجيا �ا يأتي :

- ضـمان اIتـابعـة التـكنـولوجيـة بانـتظـام في ميدان
qالبيوتكنولوجيا

- اIـــســاهــمــة في تــطــويـــر أدوات تــســيــيــر اIــعــلــومــة
qعطياتIاألرشفة ونقل ا qعاجلةIالطبية: ا

- دراســة وتــقــيــيم طــلـبــات االعــتــمــاد و/أو تـرخــيص
الـــطـــرح في الــــســـوق و/أو االنـــتـــثـــار اإلرادي لـــلـــكـــائـــنـــات

qعدلة وراثياIا
- اIــســـاهــمــة فـي تــطـــويــر وتالؤم الـــتــشـــريع اخلــاص
بـــأخالقـــيـــات عـــلم األحـــيـــاءq الــسـالمـــة احلــيـــويـــة والـــقـــواعــد

واIراجع وكذا ضمان اجلودة والسهر على تطبيقها.
: (2) Xوينظم في مصلحت

 qتابعة التكنولوجيةIمصلحة ا *

* مصلحة األمن البيولوجي والسالمة احليوية.

- و�ــــقـــــتــــضى اIـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 95 - 54
اIـؤرخ في 15 رمـضان عام 1415 اIـوافق 15 فبـراير سـنة

qاليةI1995  الذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 96 - 158
اIــؤرخ في 16 ذي احلــجــة عــام 1416 اIــوافق 4 مــايــو ســنــة
1996 الذي يحدد شـروط تطبيق أحكام األمن الداخلي في

اIؤسـسةq اIـنصـوص علـيهـا في األمر رقم 95 - 24 اIؤرّخ
في 30 ربـيع الـثـانـي عام 1416 اIـوافق 25 سـبـتـمـبـر سـنة
1995 واIــــتـــــعـــــلـق بـــــحــــمـــــايـــــة األمـالك الـــــعــــمـــــومـــــيـــــة وأمن

qاألشخاص فيها
- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 07 - 338
اIــؤرخ في 19 شــوّال عــام 1428 اIــوافق 31 أكــتــوبــر ســنـة
2007 واIــــــــــتـــــــــضـــــــــمـن إنــــــــــشـــــــــاء مـــــــــركــــــــــز لـــــــــلـــــــــبــــــــــحـث في

qالبيوتكنولوجيا
- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 11 - 396
اIــؤرخ في 28 ذي احلـــجـــة عــام 1432 اIــوافق 24 نـــوفـــمـــبــر
ســـنــة 2011 الـــذي يـــحـــدد الـــقـــانـــون األســـاسي الـــنـــمـــوذجي
qللمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 12 - 293
اIــؤرخ في 2 رمــضــان عـام 1433 اIــوافق 21 يــولــيــو ســنـة
qـشتركـة للبحـث العلميIصالح اI2012 الذي يـحدد مهـام ا

qوالتكنولوجي وتنظيمها وسيرها
- و�ــقـتـضـى اIـرسـوم الــرئـاسي اIـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اIوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واIـتضمن

qالعام للحكومة Xاألم Xتعي

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اIـــــادة األولى :اIـــــادة األولى :  تـــــــطـــــبــــــيـــــقـــــا ألحــــــكـــــام اIـــــادة 10 مـن
اIـــرســـوم الــــتـــنــــفـــيـــذي رقم 11 - 396 اIــؤرخ في 28 ذي
احلـجة عام 1432 اIوافق 24 نوفـمبـر سنة 2011 واIــذكـور
أعـالهq يـهــدف هــذا الــقــرار إلى حتــديــد الــتــنــظـيـم الـداخــلي
Iــركـز الــبــحث في الــبــيـوتــكــنـولــوجــيــاq ويـدعى فـي صـلب

النص "اIركز".

2 :  : حتت ســلــطــة اIـــديــرq الــذي يــســاعــده مــديــر اIـادة اIـادة 
مـــســـاعـــد وأمــــX عـــامq يـــنـــظـم اIـــركـــز في أقـــســــام تـــقـــنـــيـــة
ومـــصــالح إداريـــة وأقــســام لـــلــبـــحث وورشــات ومـــحــطــات

جتريبية ومصالح مشتركة.

اIـادة اIـادة 3 :  : تتـكـون األقـسام الـتـقـنيـة وعـددهـا ثالثة (3)
من :

qنتائج البحث Xقسم العالقات اخلارجية وتثم *
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- ضمان تسييـر األمالك اIنقولة والعقارية للمركز
qواحملافظة عليها وصيانتها

qمسك دفاتر اجلرد للمركز -

- ضمان حفظ أرشيف اIركز وصيانته.

تنظم اIصالح اإلداريةq وعددها ثالث (تنظم اIصالح اإلداريةq وعددها ثالث (3) في : ) في : 
qوالتكوين XستخدمIمصلحة ا *

qيزانية واحملاسبةIمصلحة ا *
* مصلحة الوسائل العامة.

اIـادة اIـادة 9 :  : تـتـكـون أقـسـام الـبــحث وعـددهـا خـمـسـة (5)
من :

qقسم البيوتكنولوجيا والصحة -

qقسم البيوتكنولوجيا والفالحة -

qقسم البيوتكنولوجيا الغذائية -

qقسم البيوتكنولوجيا والبيئة -

- قسم البيوتكنولوجيا الصناعية.
1 - قسم البيـوتكنولوجـيا والصحة  - قسم البيـوتكنولوجـيا والصحة ويكـلف بالقيام

بدراسات وأعمال بحث حول :

- تـطــويــر مـنــاهج الــتــشـخــيص الــوراثي في مــيـدان
الــصـــحـــة اإلنـــســـانـــيـــة واحلــيـــوانـــيـــة لألمـــراض اIـــنـــتـــشــرة

 qوالنادرة في اجلزائر

- تــثــمـX الــنــبــاتــات الــطــبــيــة والــعــطــريــة بــالــطـرق
الــبـيــوتـكـنــولـوجــيـة مع الــتـركــيـز خــاصـة عــلى الـتــأثـيـرات
اIــتــعــلــقــة بــالــتــصــيــيـغ والــتــســلــيم الــهــادف واالســتــنــبــات
اخلـلـوي/اخملبـري ومـراقبـة اجلـودة وكذا كل اآلفـاق اجلـديدة

qللبيوتكنولوجيا

- الـــتـــركــيـب الــوراثـي لـــلــعـــوامـل اIــعـــديـــةq الســـيـــمــا
qمن أجل تطوير لقاحات أكثر فعالية qتوطنةIاألمراض ا

- تــــطــــويــــر أدوات الــــتــــشــــخــــيص ومــــراقــــبــــة اجلـــودة
qللصحة اإلنسانية واحليوانية

- الــتـعــرف عــلى اجلــيــنــات اجلـديــدة ووظــائــفــهـاq ذات
qالعالقة بالصحة اإلنسانية واحليوانية

- البـحث في السالالت اجلـرثوميـة احلديـثة اIنـتجة
qللمواد اجلديدة ذات القيمة العالجية

qإنشاء بنوك بيولوجية -

- اكتشاف منـاهج جديدة لتحديد وقياس اجلزيئات
احليوية احلديثة وتطويرها.

اIـادة اIـادة 6 :  : يـكــلف قــسم تــكـنــولــوجـيــا اإلعالم اIــتــعـلــقـة
بالبيوتكنولوجيا �ا يأتي :

- تــطـــويـــر مـــوارد إلـــكــتـــرونـــيـــة لــتـــســـهـــيل الـــدخــول
qعلوماتIوانتثار ا

- العـمل على تشـكيل ووضع قاعـدة معطـيات علـمية
qفي البيوتكنولوجيا

- اكـتــسـاب كل اIـعـلـومـات اIـتـعـلـقـة بـأحـدث وضـعـيـة
الـبحث في الـبيوتـكنـولوجـيا واستـخالصهـا ونشـرها لدى

qعنيةIصالح اIا
- ضــمـان تــســيــيــر الـنــظــام اIــعــلـومــاتي والــشــبــكـات

qعطيات وصيانتها وحتيينهاIوقواعد ا
- حتــلــيـل الــبــيــئــة الــتــكــنــولـــوجــيــة والــتــقــنــيــة وكــذا
التـأثيرات االقـتصاديـة الستخالص فـرص تطويـر البحث

qطبق الذي يستجيب الحتياجات البلدIا
- تـقـد¢ دراسـات كــمـيـةq مـوضـوعـيـة ومـفـيـدة لـوضع
اسـتـراتـيـجـيــة لـتـقـد¢ اخلـدمـةq مـكـيـفـة وفـقـا لالحـتـيـاجـات

qؤسساتIعبر عنها من طرف اIا
- اسـتـغالل كل اIـوارد اIـعـلـومـاتـيـة اIـكـيـفـة لـضـمان

 qاجلودة وتتبع معطيات اخملبر
- تـطـويـر الـتـحـسـX اIـسـتـمـر لـنـظـام ضـمـان اجلودة

وإعداد مخطط تكوين للموظفX اIتكفل بهم.
وينظم في ثالث مصالح (3) :

qكتبة والوثائق االفتراضيةIمصلحة ا *
qمصلحة تسيير الشبكات وصيانتها *

* مصلحة ضمان اجلودة وتتبع معطيات اخملبر.
اIادة اIادة 7 : : يلحق باألمX العام مكتب األمن الداخلي.

اIادة اIادة 8 : : تكلف اIصالح اإلدارية �ا يأتي :
- إعـــداد ووضع حــــيّـــز الــــتـــنــــفـــيـــذ اخملــــطط الــــســـنـــوي

qوارد البشريةIلتسيير ا
qركزIستخدمي اI هنيIسار اIضمان متابعة ا -

- إعــداد ووضع حــيّــز الــتــنــفــيــذ مــخــطــطــات ســنــويــة
ومـتـعـددة الـسـنـوات لـلـتـكـوين وحتـسـX اIـسـتـوى وجتـديد

qركزIستخدمي اI علوماتIا
- إعـداد مـشروع مـيـزانيـة الـتسـيـير وجتـهـيز اIـركز

qصادقة عليهIوكذا ضمان تنفيذه بعد ا
qمسك احملاسبة العامة للمركز -

qركزIضمان تخصيص الوسائل لتسيير هياكل ا -
- ضــمـــان تــســيــيــر قـــضــايــا اIــنـــازعــات واIــنــازعــات

qالقانونية للمركز
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4 - قسم الـبيـوتكنـولوجـيا والبـيئة  - قسم الـبيـوتكنـولوجـيا والبـيئة ويكـلف بالـقيام
بدراسات وأعمال بحث حول :

- تـــثــمــX الـــكــتــلـــة احلــيــويــة والـــنــفــايـــات الــزراعــيــة
الصـناعية بالطـرق البيولوجيـة لتسيير الـنفايات بأكثر

qفعالية
- إنـتـاج الـسـلع : إنـتـاج األيـضـيـات من الـنـفـايات أو
اجلـزيـئات احلـيـويـة (األنز�ـات ومـبـيـدات الهـوام احلـيـوية

q(ضادةIواجلزيئات ا
- إنتاج اخلـدمات: اسـتعمـال الكـائنات احلـية Iـعاجلة
qالـــتـــحـــلل احلـــيـــوي qأو تـــنـــظـــيـف بـــيـــئـــة (الـــعالج احلـــيــــوي
االقـتـران الــتـحـلل الـضـوئي - الـتـحـلل احلـيـوي لـلـمـلـوثـات

q(ائيةIالعضوية في األوساط ا
- اIـــكــافـــحــة الـــبـــيــولـــوجــيـــة بــاســـتــعـــمــال احلـــشــرات

 qوالكائنات الدقيقة واجلزيئات احليوية والنباتات
- مــعــاجلــة اIـتــدفــقــات الــســائــلـة اIــلــوثــة بــاســتــخـدام
qالطحالب qـائية الـكبيـرةIالطـرق البيولـوجية (األوراق ا

q(اجلراثيم والنباتات
- تــطـــويـــر كــواشـف حــيـــويـــة لــتـــلـــوث (اIــاءq الـــهــواء

q(والتربة
- تـــطــــويـــر االخــــتـــبـــارات احلــــيـــويــــة لـــعــــلم الــــســـمـــوم

البيئي.
5 -  - قـــسم الــبـــيــوتـــكــنــولـــوجــيـــا الــصــنـــاعــيــة قـــسم الــبـــيــوتـــكــنــولـــوجــيـــا الــصــنـــاعــيــة ويـــكــلف

بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
- تـــــطـــــويـــــر الــــــطـــــرائـق احلـــــيـــــويــــــة لإلنـــــتــــــاج احملـــــلي

qضافةIللمنتجات احليوية ذات القيمة ا
- الــــدراســــات الــــتـــقــــنــــيــــة والــــتــــجــــاريــــة اIــــتــــعــــلــــقـــة
بــالـــقــطـــاعـــات االقــتـــصــاديـــة الــتـي �ــكن أن تـــســـتــفـــيــد من
البـيوتكنـولوجيـاq من أجل اIساهمـة في ترقيـة االقتصاد

qاحليوي لضمان تنمية مستدامة
- البـحث الـكـيـمـيـائي الـنبـاتي والـدوائي لـلـنـبـاتات

qالطبية
- إنــتـــاج اIــواد الـــصــيــدالنـــيــة بــطـــريق االســتـــنــبــات

qاخملبري للخاليا النباتية
- تـطوير الطرائق الـصيدالنية وتـكييفهـا بالشراكة

qمع القطاع الصناعي
- تـطوير معدات الـتشخيص أو مـنتجات لـلمخابر:
qـنـاعـيـةIالـغـلــوبـولـيـنـات ا qاسـتـخالص الـنـيــوكـلـيـوتـيـدات

qاألنز�ات
- تـطــويـر مــعـدات الــتـشــخـيص اجلــزيـئي لــلـكــائـنـات

qمرضة السيما احملليةIا

2 - قسم البيـوتكنولـوجيا والفالحة  - قسم البيـوتكنولـوجيا والفالحة ويكـلف بالقيام
بدراسات وأعمال بحث حول :

- الـتـمــيّـز اجلـزيــئي لـلـمــوارد الـبـيــولـوجـيــة السـيـمـا
احملـــلـــيـــة مـــنـــهـــاq والـــتـــعـــرف عـــلى اجلـــيـــنـــات ذات الـــفـــائـــدة

qالزراعية ووظائفها
- تــطــبــيـق الــبــيـــوتــكــنــولـــوجــيــا في حتـــســX عــوامل

qاإلنتاج
- إحـداث النـباتـات اIعـدلة وراثـيا اIـقاومـة للـضغط

qاحليوي وغير احليوي
- تــطـــبــيـق الــبـــيــوتـــكـــنــولـــوجــيـــا في مـــراقــبـــة جــودة

qنتجات الفالحيةIا
- تــطـــبــيق الـــبــيــوتـــكــنــولـــوجــيـــا في حتــســX آداءات

qاألنواع احليوانية والنباتية
- تطـبـيق الـبيـوتـكنـولـوجـيا لـتـكـاثر وتـوالـد األنواع

qاحليوانية والنباتية
qاستغالل التنوع البيولوجي -

- اIـســاهـمـة في الــتـمـيّـز اجلــزيـئي وحـمــايـة الـتـراث
qالوراثي

qعدلة وراثياIتقييم األخطار لدى الكائنات ا -
- تــــطـــويــــر األســــمـــدة احلــــيــــويـــة ومــــبــــيـــدات الــــهـــوام

احليوية.
3 - قسم البيـوتكنولوجـيا الغذائية  - قسم البيـوتكنولوجـيا الغذائية ويكـلف بالقيام

بدراسات وأعمال بحث حول :
- تطـبيق الـبيـوتكـنولـوجيـا في الصـناعـة الزراعـية

 qوالغذائية
- تــطـبــيق الــتــقــنــيـات احلــديــثــة لـلــبــيــوتــكـنــولــوجــيـا
Iــراقــبــة جـودة األغــذيــة اIــســتــوردةq الســيــمــا الــكــشف عن
وجـود نسـبة مـئويـة من الكـائنـات اIعـدلة وراثيـا في هذه

qنتجاتIا
qراقبة اجلودةI تطوير أدوات التشخيص -

- الــتـــعــرف عــلى اجلـــزيــئــات احلــيـــويــة احلــديــثــة ذات
qالفائدة الغذائية وتطويرها

- تـثـمـX اIـنـتـجــات الـثـانـويـة الـزراعـيـة والـغـذائـيـة
إلنــتـاج كــتــلــة حــيـويــة ذات فــائــدة صــنـاعــيــة و/أو غــذائــيـة

q(بروتينات qأنز�ات qخميرة)
qهندسة الطرائق الغذائية -

الــبـحث في الـسـالالت اجلـرثـومـيــة احلـديـثـة اIــنـتـجـة
qللمواد اجلديدة ذات الفائدة الغذائية

- إنـتــاج األنـز�ـات الـصــنـاعـيــة اIـطـبـقــة في اIـيـدان
الزراعي والغذائي.
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- �ـقتـضى اIـرسـوم الـرئاسي رقم 12 - 326 اIـؤرّخ
في 17 شـــوّال عــام 1433 اIــوافق 4 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة 2012

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 92 - 215
اIـؤرخ في 20 ذي الـقـعـدة عـام 1412 اIـوافق 23 مـايـو سـنـة
1992 واIـتـضـمن إحـداث مـركـز لـلـبـحث الـعـلـمي والـتـقـني

qتمّمIعدّل واIفي علم اإلنسان االجتماعي والثقافي ا

- و�ـــقــــتـــضى اIــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم  94 - 260
اIــــؤرخ في  19 ربـــيع األول عـــام  1415 اIــــوافق 27 غــــشت
سـنـة  1994 الـذي يــحـدد صالحـيــات وزيـر الـتـعــلـيم الـعـالي

qوالبحث العلمي

- و�ــــقـــــتــــضى اIـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 95 - 54
اIـؤرخ في 15 رمـضان عام 1415 اIـوافق 15 فبـراير سـنة

qاليةI1995  الذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 96 - 158
اIــؤرخ في 16 ذي احلــجــة عــام 1416 اIــوافق 4 مــايــو ســنــة
1996 الذي يحدد شـروط تطبيق أحكام األمن الداخلي في

اIؤسـسةq اIـنصـوص علـيهـا في األمر رقم 95 - 24 اIؤرّخ
في 30 ربـيع الـثـانـي عام 1416 اIـوافق 25 سـبـتـمـبـر سـنة
1995 واIــــتـــــعـــــلـق بـــــحــــمـــــايـــــة األمـالك الـــــعــــمـــــومـــــيـــــة وأمن

qاألشخاص فيها

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 11 - 396
اIــؤرخ في 28 ذي احلـــجـــة عــام 1432 اIــوافق 24 نـــوفـــمـــبــر
ســـنــة 2011 الـــذي يـــحـــدد الـــقـــانـــون األســـاسي الـــنـــمـــوذجي
qللمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي

- و�ــقـتـضـى اIـرسـوم الــرئـاسي اIـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اIوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واIـتضمن

qالعام للحكومة Xاألم Xتعي

- و�ـقتـضى القرار الـوزاري اIشـترك اIؤرّخ في 9
شـــــعـــــبـــــان عــــام 1427 اIـــــوافق 2 ســـــبـــــتـــــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2006
واIــتـــضــمـن الــتـــنــظـــيم الــداخـــلي Iـــركــز الـــبــحـث الــعـــلــمي

qوالتقني في علم اإلنسان االجتماعي والثقافي

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اIـــــادة األولى :اIـــــادة األولى :  تـــــــطـــــبــــــيـــــقـــــا ألحــــــكـــــام اIـــــادة 10 مـن
اIـــرســـوم الــــتـــنــــفـــيـــذي رقم 11 - 396 اIــؤرخ في 28 ذي
احلـجة عام 1432 اIوافق 24 نوفـمبـر سنة 2011 واIــذكـور
أعـالهq يـهــدف هــذا الــقــرار إلى حتــديــد الــتــنــظـيـم الـداخــلي
Iــــركــــز الـــــبــــحـث الــــعـــــلــــمـي والــــتــــقـــــني فـي عــــلـم اإلنــــســــان

االجتماعي والثقافيq ويدعى في صلب النص "اIركز".

qضادةIإنتاج اللقاحات واألجسام ا -
- إنــتـاج األنـز�ــات لـصـنـاعــة اIـنـظــفـات واألنـز�ـات
الــصـنــاعــيـة اIــسـتــخــدمـة في قــطــاعـات الــصــحـة والــفالحـة

qوالزراعة والتغذية والبيئة
- دعم إنشاء الشركات اIبتدئة.

اIادة اIادة 10 : : تتكون الورشاتq وعددها اثنان (2) من :
qورشة التصميم وإجناز التركيبات التجريبية *

* ورشـة حـفـظ الـتـجـهــيـزات الـعــلـمـيــة واIـعـلــومـاتـيـة
وصيانتها.

اIـادة اIـادة 11 :  : تـسـيـر احملــطـة الـتـجـريـبـيــة اIـنـشـأة طـبـقـا
ألحــكـام اIـادة  34 (الــفـقـرة 3) من اIـرســوم الـتـنــفـيـذي رقم
11-396 اIـــــؤرخ في 28 ذي احلـــــجـــــة عـــــام 1432 اIـــــوافق 24

نـــوفــــمـــبــــر ســـنـــة 2011 واIــــذكـــور أعـالهq من طــــرف مـــديـــر
وتتكون من مصلحتX إلى ثالث (3) مصالح. 

اIـادة اIـادة 12 : : تـوضع اIـصـلـحـة اIــشـتـركـة اIـنـشـأة طـبـقـا
ألحــكــام اIــادة  36 مـن اIــرســـوم الــتـــنــفـــيــذي رقم 11 - 396
اIــؤرخ في 28 ذي احلــجــة عــام  1432 اIــوافق 24 نــوفـــمــبــر
ســـــنــــة 2011 واIـــــذكـــــور أعـالهq حتت مـــــســــــؤولـــــيـــــة رئـــــيس

مصلحةq وتنظم في شكل فروع.
اIـادة اIـادة 13 : : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرسـمـية

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حــرّر بــاجلــزائــر في 3 ربــيـع األول عـام 1434 اIــوافق

15 يناير سنة 2013.

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اIدير العام للوظيفة العموميةاIدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

 وزير اIالية وزير اIالية
كر¢ جوديكر¢ جودي

وزير التعليم العاليوزير التعليم العالي
والبحث العلميوالبحث العلمي
رشيد حراوبيةرشيد حراوبية

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـرار وزاري مرار وزاري مـشــــتـرك مرك مـؤرخ في ؤرخ في 3 رب ربـيع األول عيع األول عـام ام 1434
اIاIــــوافق وافق 15  ي  يــــــنــــايايــــر سر ســــنــــة ة q2013 يq يــــتــــضــــــمن المن الــــتــــنــــظــــيميم
الالــــداخداخــــلي Iلي Iــــركركــــز الز الــــبــــحث الحث الــــعــــلــــمي والمي والــــتــــقــــني في عني في عــــلملم

اإلنسان االجتماعي والثقافي.اإلنسان االجتماعي والثقافي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qالعام للحكومة Xإن األم
qاليةIووزير ا

qووزير التعليم العالي والبحث العلمي
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- اIـســاهــمــة في مـتــابــعــة الـتــقــدم اIـادي لــلــمــشـاريع
وفـقـا لألحـكـام الـتـعــاقـديـة وفي حـدود اآلجـال واIـيـزانـيـات

qاخملصصة

- مـراقبـة رصـد تخـصيص أدوات اIـتـابعـة ومراقـبة
qشاريع ومالءمتهاIا

- مــــســــاعــــدة اجملـــــلس الــــعـــــلــــمي فـي تــــقــــيــــيـم مــــراحل
اIــشــاريع ومـعــاجلــة الــفـوارق واإلجــراءات الــتــصـحــيــحــيـة

qالتي ينبغي اتخاذها

- التكـفل بانشـغاالت الـباحثـX القـائمX بـاIشاريع
qوالسهر على دفع رواتبهم من قبل هياكل الدعم

- ضـــمـــان تـــســـيـــيـــر وتـــطـــويـــر نـــشـــاطـــات الـــتـــكـــوين
بـــواســـطـــة الــبـــحـث بــاالتـــصـــال مع الـــوصـــايــة واجلـــامـــعــات

واIعاهد الشريكة.

: (2) Xوينظم في مصلحت
 qمصلحة متابعة البحث *

* مصلحة التكوين بواسطة البحث.

اIـادة اIـادة 6 :  : يــكــلف قـسـم اإلنـتــاج في األنـثــروبــولـوجــيـا
االجتماعية والثقافية �ا يأتي :

- ضــــمــــان الــــتـــــطــــور الــــتــــحــــريــــري وفــــقــــا Iــــعــــايــــيــــر
qالتخطيط البياني

- ضـمان مراقبـة مختلف الـنماذج إلى غايـة اIرحلة
qالنهائية ووضعها في أقراص

- ضـــــمــــان جــــودة اIـــــنــــشــــورات واحـــــتــــرام إجــــراءات
  qراقبة السابقة والالحقة لعملية النشرIا

- تـنـفـيـذ بـرنـامج اIـوضـوعـات اخلـاص بـاجملالت الـذي
qتقره جلنة التحرير

- الــتـــمــاس مـــســاهـــمــة اIـــنــســـقــX لـــدعم اقـــتــراحــات
مـــشــــاريع اIـــوضــــوعـــاتq وتــــقـــد�ــــهـــا لــــلـــجــــنـــة الــــتـــحــــريـــر

 qللمصادقة عليها

XــــؤلــــفـــIــــقــــتــــرحــــة من قــــبـل اIــــقــــاالت اIاســــتالم ا -
وضـمان تـقـييـمـها وانـتـقائـها وتـصـحيـحـها وهـذا �ـساهـمة

qقررين بشأن هذا اإلجراءIا XتدخلIا

- االلتزام باالتـصال مع اIصالح اإلداريةq بشكليات
الـنـشر لـدى اIـسؤول عـن الطـبعq وضـمان اجلـودة الـتقـنـية
لــــهــــذه اخلـــــدمــــات من خـالل مــــراقــــبــــة مــــجـــــمــــوعــــة مــــراحل

السحب.

2 :  : حتت ســلــطــة اIـــديــرq الــذي يــســاعــده مــديــر اIـادة اIـادة 
مـــســـاعـــد وأمــــX عـــامq يـــنـــظـم اIـــركـــز في أقـــســــام تـــقـــنـــيـــة

ومصالح إدارية وأقسام للبحث ووحدات للبحث. 
اIادة اIادة 3 :  : تتـكون األقـسام التـقنـيةq وعـددها ثالثة (3)

من :
qنتائج البحث Xقسم العالقات اخلارجية وتثم *

* قسـم متـابـعـة الـبـحث والـتـكـوين بـواسـطـة الـبحث
qفي األنثروبولوجيا االجتماعية والثقافية

* قــسـم اإلنــتــاج في األنــثــروبــولــوجــيــا االجــتــمــاعــيــة
والثقافية.

X4 : : يــكـلـف قـسـم الـعالقــات اخلــارجــيـة وتــثــمـ اIـادة اIـادة 
نتائج البحث �ا يأتي :

- ضمـان جـمع ومعـاجلـة اIعـلـومـة العـلـميـة والـتقـنـية
فـي مـيـدان عـلم اإلنــسـان االجـتـمــاعي والـثـقــافيq ونـشـرهـا

qXستعملIواحملافظة عليها وكذا جعلها في متناول ا
- ضـــمـــان تـــســــيـــيـــر وتـــطـــويـــر الــــوثـــائق األســـاســـيـــة

qواألرشيف العلمي والتقني واحملافظة عليهما
qاإلنتاج العلمي ونشره Xضمان ترقية وتثم -

qركز والسهر على نشرهIضمان حتضير بريد ا -
- إعــــداد دلـــــيل الـــــبـــــاحـــــثــــX ومـــــؤســـــســـــات الــــبـــــحث

qوحتيينه
- اتخـاذ إجراءات لتـعزيز الـتعـاون العلـمي الوطني

qركزIوالدولي في ميدان تخصص ا
- ضمان تنفيـذq متابعة برامج التـظاهرات العلمية

q"وتصميم "كتاب الصحافة qوتقييمها وتغطيتها
- ضـمان تـسييـر وتقـييم أنـظمـة اإلعالم اIعـلومـاتية
والـــبــرامـــجــيـــات والـــتــطـــبــيـــقـــات واIــواقع اإللـــكـــتــرونـــيــة

والوثائق. 

وينظم في ثالث (3) مصالح :
qمصلحة العالقات اخلارجية *

qنتائج البحث Xمصلحة تثم *
* مــــصـــــلــــحـــــة الــــوثـــــائق وأنـــــظــــمـــــة اإلعالم الـــــعـــــلــــمي

والتقني.
اIــادة اIــادة 5 :  : يــكـــلف قـــسم مــتـــابــعـــة الــبـــحث والــتـــكــوين
بـــواســـطـــة الـــبـــحث في األنـــثـــروبـــولـــوجـــيـــا االجـــتـــمـــاعـــيـــة

والثقافية �ا يأتي :
qـؤسـسـةIضـمـان مـتـابـعـة وتـقـيـيم مـشـاريع بـحث ا -
وكــذا الـــدراســات اIــســجــلــة في مــخــطط اخلــدمــاتq والــتي
يــتــولـى اIــركــز إجنــازهـــا حلــســاب اIــؤســســـات والــهــيــئــات

qاخلارجية
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1 - قسم اIـدن واألقـاليم  - قسم اIـدن واألقـاليم ويكـلف بـالـقـيـام بـدراسات
وأعمال بحث حول :

- اIــسـائـل اIـتــعــلــقــة بـاحملــيط واألخــطــار الــطـبــيــعــيـة
qاء وصحة السكان واالقتصادIوإشكالية ا

- الــــواقع الــــفــــضــــائي والــــد�ــــغــــرافي واالجــــتــــمــــاعي
واالقــتــصــادي فـي األقــالــيم الـــريــفــيــة واحلـــضــريــة من أجل
مــقـاربــة كــيـفــيــات الـتــســيـيــر الــراهن والــصـعــوبــات الـتي

يتعرض لها.
2 - قسم أنـتـروبولـوجيـا التـربيـة وأنـظمـة التـكوين - قسم أنـتـروبولـوجيـا التـربيـة وأنـظمـة التـكوين

ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
- حتـــلـــيل الـــتـــنـــشـــئـــة االجـــتـــمـــاعــيـــة فـي مـــؤســـســات
qالتربية والتكوين الرسمية وغير الرسمية في األسرة
- مـنـطق نشـاط فـاعـلي اIـنظـومـةq االسـتراتـيـجـيات

البيداغوجية والوضعيات التعليمية.
3 - قـسم اخملـيـال واIـسارات االجـتـمـاعـية - قـسم اخملـيـال واIـسارات االجـتـمـاعـية ويـكـلف بـالـقـيام

بدراسات وأعمال بحث حول :
- الـــهـــيــاكـل األنــتـــروبـــولــوجـــيـــة لــلـــمـــخــيـــال الـــفــردي

qعتقداتIاألساطير والرموز وا qوالتمثيل االجتماعي
- اخملـــيـــال االجــتـــمــاعـي والــتـــطــورات الـــتـــنــظـــيــمـــيــة

للمعارف والفضاء اجلغرافي والذاكرة اجلماعية.
4 - قــسم األنــتـــروبــولــوجـــيــا االجــتـــمــاعــيــة لـــلــتــاريخ - قــسم األنــتـــروبــولــوجـــيــا االجــتـــمــاعــيــة لـــلــتــاريخ
والــذاكــرةوالــذاكــرة ويــكـــلـف بــالـــقـــيــام بـــدراســـات وأعـــمـــال بــحـث

حـول:
- ظــــروف صــــنع اIــــعــــرفــــة الــــتــــاريــــخــــيــــة والــــذاكــــرة

qاجلماعية وكيفيات نشرها
- مــــعــــرفـــــة مــــاضي اجملـــــتــــمع اجلـــــزائــــري ومــــحـــــيــــطه

اجليوسياسي واحلضاري وإبرازه.

اIادة اIادة 10 : : تتكـون وحدات البحثq وعددها اثنان (2)
من :

* وحــدة الـــبــحـث في الــثـــقــافـــة واالتــصـــال والــلـــغــات
qواآلداب والفنون

* وحدة البحث في النظم التسموية في اجلزائر.

اIـــــادة اIـــــادة 11 :  : تـــــكــــــلـف وحـــــدة الــــــبـــــحـث في الــــــثـــــقــــــافـــــة
واالتصال واللغات واآلداب والفنون �ا يأتي : 

qاحلفاظ على الذاكرة اجلماعية والهوية الوطنية -
- وضـع بــــنك لــــلــــمــــعـــطــــيــــات حــــول األدب اجلــــزائـــري

qغاربيIوا
qحتليل الظواهر الثقافية وانعكاسها االجتماعي -

: (2) Xوينظم في مصلحت
qمصلحة اجملالت *

* مصلحة اIؤلفات واألرشيف اإلثنوغرافي.

اIادة اIادة 7 :  : يلحق باألمX العام مكتب األمن الداخلي.

اIادة اIادة 8 :  : تكلف اIصالح اإلدارية �ا يأتي :
- إعـــداد ووضع حــــيّـــز الــــتـــنــــفـــيـــذ اخملــــطط الــــســـنـــوي

qوارد البشريةIلتسيير ا
qركزIستخدمي اI هنيIسار اIضمان متابعة ا -

- إعــداد ووضع حــيّــز الــتــنــفــيــذ مــخــطــطــات ســنــويــة
ومـتـعـددة الـسـنـوات لـلـتـكـوين وحتـسـX اIـسـتـوى وجتـديد

qركزIستخدمي اI علوماتIا
- إعـداد مـشروع مـيـزانيـة الـتسـيـير وجتـهـيز اIـركز

qصادقة عليهIوكذا ضمان تنفيذه بعد ا
qمسك احملاسبة العامة للمركز -

qركزIضمان تخصيص الوسائل لتسيير هياكل ا -
- ضــمـــان تــســيــيــر قـــضــايــا اIــنـــازعــات واIــنــازعــات

qالقانونية للمركز
- ضمان تسييـر األمالك اIنقولة والعقارية للمركز

qواحملافظة عليها وصيانتها
qمسك دفاتر اجلرد للمركز -

- ضمان حفظ وصيانة أرشيف اIركز.

تنظم اIصالح اإلداريةq وعددها خمس (تنظم اIصالح اإلداريةq وعددها خمس (5) في :) في :

بعنوان اIركز :بعنوان اIركز :
qوالتكوين XستخدمIمصلحة ا *

qيزانية واحملاسبةIمصلحة ا *
* مصلحة الوسائل العامة.

بعنوان وحدة البحث :بعنوان وحدة البحث :
qاليIمصلحة التسيير ا *

* مصلحة الوسائل العامة والصيانة.
اIـادة اIـادة 9 :  : تـتـكـون أقـســام الـبـحثq وعـددهـا أربـعـة (4)

من :
qدن واألقاليمIقسم ا *

qقسم أنتروبولوجيا التربية وأنظمة التكوين *
qسارات االجتماعيةIقسم اخمليال وا *

* قـــسم األنـــتـــروبـــولـــوجـــيـــا االجـــتـــمـــاعـــيـــة لـــلـــتـــاريخ
والذاكرة.
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- إجناز اخلـبرات والـتكويـن والتأطـير واIـنشورات
وترجمة البحوث العلمية واIؤلفات واIلتقيات العلمية.

وتتكون من :
* قـــسم الــبـــحث في اإلنـــتــاج اخملـــيــالي واIـــمــارســات

qالثقافية
* قـسم الـبحث في الـتـمثالت الـرمـزية واIـمـارسات

اللغوية.
اIادة اIادة 12 :  : تكلف وحدة الـبحث في النظم التسموية

في اجلزائر �ا يأتي :
- دراســة الــنـــظم الــتــســـمــويــة في اجلـــزائــر من خالل
اIــسـاهــمــة في تــأســيس جـهــاز وطــني لــتـحــصــيل األســمـاء

qاجلزائرية اخلاصة
- حتــــــلـــــــيل نـــــــظـم تــــــســـــــمــــــيـــــــة اIــــــواقـع اجلــــــزائـــــــريــــــة

qالسير والتوحيد qواألنثروبومونيك: التاريخ
- تـرقية الـبحث في علـوم األعالم : التأطـير وإنشاء
مــــجـــمـــوعــــة بـــبـــلـــيــــوغـــرافـــيــــة حـــول أصل أســــمـــاء األمـــاكن

qواألشخاص في اجلزائر
- اIــســـاهــمـــة في وضع ســـيــاســـة وطــنـــيــة فـي مــجــال
تـوحـيد كـتـابـة األسمـاء اجلـزائـريـة اخلاصـة (تـوصـيات األ°

q(تحدة وجامعة الدول العربيةIا
- إجنـاز اخلبـراتq الـتكـوين والـتأطـيـر واIنـشورات

واIلتقيات العلمية.
وتتكون من :

* قـسم الـبــحث في نـظم تـســمـيـة اIـواقـع اجلـغـرافـيـة
 qالتسيير والكتابة qاجلزائرية: التاريخ

* قــــــسـم الـــــــبــــــحـث فـي نــــــظـم األنــــــثـــــــروبـــــــومــــــونـــــــيك
اجلزائرية: التاريخq التسيير والكتابة.

13 :  : تــلــغى أحــكــام الــقــرار الــوزاري اIــشــتــرك اIـادة اIـادة 
اIـؤرخ في 9 شـعـبـان عـام  1427 اIـوافق 2 سـبــتـمـبـر سـنـة

2006 واIذكور أعاله.

اIـادة اIـادة 14 : : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــرّر بــاجلــزائــر في 3 ربــيـع األول عـام 1434 اIــوافق
15 يناير سنة 2013.

قرار وزاري مقرار وزاري مـشتشتـرك مؤرخ في رك مؤرخ في 3 رب ربـيع األول عام يع األول عام 1434
15  ي  يــــنـايايــــر سر ســــنـة ة q2013 يq يــــتـضــــمن المن الــــتــــنــــظـيميم اIاIـوافق وافق 
الالــــداخداخــــلي Iلي Iــــركركــــز الز الــــبــــحث في االقحث في االقــــتــــصــــاد اIاد اIــــطــــبّق منق من

أجل التنمية.أجل التنمية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qالعام للحكومة Xإن األم
qاليةIووزير ا

qووزير التعليم العالي والبحث العلمي
- �ــــقـــــتــــضـى اIــــرســـــوم رقم 85 - 307 اIـــــؤرّخ في 5
ربــيع الــثــانـي عـام 1406 اIــوافق 17 ديــســمــبــر ســنــة 1985
واIتضـمن إنشـاء مركـز للـبحث في االقـتصـاد اIطبق من

qتمّمIعدل واIا qأجل التنمية
- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 12 - 326
اIـؤرّخ في 17 شـوّال عـام 1433 اIـوافق 4 ســبــتـمــبــر ســنـة

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيI2012  وا

- و�ـــقــــتـــضى اIــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم  94 - 260
اIــــؤرخ في  19 ربـــيع األول عـــام  1415 اIــــوافق 27 غــــشت
سـنـة  1994 الـذي يــحـدد صالحـيــات وزيـر الـتـعــلـيم الـعـالي

qوالبحث العلمي
- و�ــــقـــــتــــضى اIـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 95 - 54
اIـؤرخ في 15 رمـضان عام 1415 اIـوافق 15 فبـراير سـنة

qاليةI1995  الذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 96 - 158
اIــؤرخ في 16 ذي احلــجــة عــام 1416 اIــوافق 4 مــايــو ســنــة
1996 الذي يحدد شـروط تطبيق أحكام األمن الداخلي في

اIؤسـسةq اIـنصـوص علـيهـا في األمر رقم 95 - 24 اIؤرّخ
في 30 ربـيع الـثـانـي عام 1416 اIـوافق 25 سـبـتـمـبـر سـنة
1995 واIــــتـــــعـــــلـق بـــــحــــمـــــايـــــة األمـالك الـــــعــــمـــــومـــــيـــــة وأمن

qاألشخاص فيها
- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 11 - 396
اIــؤرخ في 28 ذي احلـــجـــة عــام 1432 اIــوافق 24 نـــوفـــمـــبــر
ســـنــة 2011 الـــذي يـــحـــدد الـــقـــانـــون األســـاسي الـــنـــمـــوذجي
qللمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي
- و�ــقـتـضـى اIـرسـوم الــرئـاسي اIـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اIوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واIـتضمن

qالعام للحكومة Xاألم Xتعي
- و�ـقتـضى القرار الـوزاري اIشـترك اIؤرّخ في 9
شـــــعـــــبـــــان عــــام 1427 اIـــــوافق 2 ســـــبـــــتـــــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2006
واIتـضـمن التـنظـيم الـداخلي Iـركز الـبـحث في االقتـصاد

qطبق من أجل التنميةIا

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اIدير العام للوظيفة العموميةاIدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

 وزير اIالية وزير اIالية

كر¢ جوديكر¢ جودي

وزير التعليم العاليوزير التعليم العالي
والبحث العلميوالبحث العلمي
رشيد حراوبيةرشيد حراوبية
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: (2) Xوينظم في مصلحت
qناقصاتIمصلحة تسيير ا *

* مصلحة دعم النشاطات العلمية.

اIادة اIادة 7 :  : يلحق باألمX العام مكتب األمن الداخلي.

اIادة اIادة 8 : : تكلف اIصالح اإلدارية �ا يأتي :
- إعـــداد ووضع حــــيّـــز الــــتـــنــــفـــيـــذ اخملــــطط الــــســـنـــوي

qوارد البشريةIلتسيير ا
qركزIستخدمي اI هنيIسار اIضمان متابعة ا -

- إعــداد ووضع حــيّــز الــتــنــفــيــذ مــخــطــطــات ســنــويــة
ومـتـعـددة الـسـنـوات لـلـتـكـوين وحتـسـX اIـسـتـوى وجتـديد

qركزIستخدمي اI علوماتIا
- إعـداد مـشروع مـيـزانيـة الـتسـيـير وجتـهـيز اIـركز

qصادقة عليهIوكذا ضمان تنفيذه بعد ا
qمسك احملاسبة العامة للمركز -

qركزIضمان تخصيص الوسائل لتسيير هياكل ا -
- ضــمـــان تــســيــيــر قـــضــايــا اIــنـــازعــات واIــنــازعــات

qالقانونية للمركز
- ضمان تسييـر األمالك اIنقولة والعقارية للمركز

qواحملافظة عليها وصيانتها
qمسك دفاتر اجلرد للمركز -

- ضمان حفظ وصيانة أرشيف اIركز.
تنظم اIصالح اإلداريةq وعددها ثالث (تنظم اIصالح اإلداريةq وعددها ثالث (3) في :في :

qوالتكوين XستخدمIمصلحة ا *
qيزانية واحملاسبةIمصلحة ا *

* مصلحة الوسائل العامة.
اIـادة اIـادة 9 :  : تـتـكـون أقـســام الـبـحثq وعـددهـا أربـعـة (4)

من :
qقسم التنمية البشرية واالقتصاد االجتماعي *

 qقسم الفالحة واإلقليم والبيئة *
qقسم الشركات واالقتصاد الصناعي *

* قسم االقتصاد الكلي واالندماج االقتصادي.
1 - قسـم التـنـمـيـة الـبـشريـة واالقـتـصـاد االجـتـماعي - قسـم التـنـمـيـة الـبـشريـة واالقـتـصـاد االجـتـماعي

ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
- الـــــبــــــحـث اIــــــنـــــهــــــجـي وإجنــــــاز أدوات الـــــتــــــقــــــيــــــيم

qوالتقدير
- الــبـــحث الــتـــطــبــيـــقي اIــســـاعــد في اتــخـــاذ الــقــرار

وسير األعمال اIيدانية.

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اIـــــادة األولى :اIـــــادة األولى :  تـــــــطـــــبــــــيـــــقـــــا ألحــــــكـــــام اIـــــادة 10 مـن
اIـــرســـوم الــــتـــنــــفـــيـــذي رقم 11 - 396 اIــؤرخ في 28 ذي
احلـجة عام 1432 اIوافق 24 نوفـمبـر سنة 2011 واIــذكـور
أعـالهq يـهــدف هــذا الــقــرار إلى حتــديــد الــتــنــظـيـم الـداخــلي
qــطــبـق من أجل الــتــنــمــيـةIــركـز الــبــحـث في االقــتــصـاد اI

ويدعى في صلب النص "اIركز".

2 :  : حتت ســلــطــة اIـــديــرq الــذي يــســاعــده مــديــر اIـادة اIـادة 
مـــســـاعـــد وأمــــX عـــامq يـــنـــظـم اIـــركـــز في أقـــســــام تـــقـــنـــيـــة

ومصالح إدارية وأقسام للبحث. 

اIادة اIادة 3 :  : تتـكون األقـسام التـقنـيةq وعـددها ثالثة (3)
من :

qنتائج البحث Xقسم العالقات اخلارجية وتثم *
* قــسم اإلحــصـــائــيــات االقــتــصــاديـــة واالجــتــمــاعــيــة-

qاالقتصادية
* قـــسـم دعم الـــنــــشـــاطـــات الــــعـــلـــمــــيـــة في االقــــتـــصـــاد

واالقتصاد االجتماعي اIطبق.

Xــادة 4 :  : يــكف قـــسم الــعالقـــات اخلــارجــيـــة وتــثــمــIــادة اIا
نتـائج البحث بتـنفيـذ نشاطات االتـصال وتثـمX اإلنتاج
العـلـمي. وبـهـذا الـصـدد يـكـلف بـطـبع وتـوزيع اIـنـشورات

العلمية ويكلف أيضا �تابعة الشراكة العلمية.
: (2) Xوينظم في مصلحت

qمصلحة العالقات اخلارجية واالتصال *
* مصلحة تثمX اإلنتاج العلمي.

5 :  : يـــكـــلف قـــسـم اإلحـــصـــائـــيـــات االقـــتـــصـــاديــة اIــادة اIــادة 
واالجــتـمــاعـيــة - اقـتــصـاديــة بــجـمع اIــعـلــومـة اإلحــصـائــيـة
ومــعـاجلـتــهـا وتـوحــيـدهـا ومــرافـقـة الــتـحـقــيـقـات اIــيـدانـيـة
وحــجــزهـا ومــعــاجلــتــهــا. ويــكــلّف أيــضــاً بـتــســيــيــر الــنــظـام
اIـــعـــلــومـــاتي وصـــيــانـــته وحتـــيـــيــنـه والــشـــبـــكــات وقـــواعــد

اIعطيات.
وينظم في ثالث (3) مصالح :

qعلومة اإلحصائية ومعاجلتهاIمصلحة جمع ا *
qعطياتIمصلحة الشبكات وقواعد ا *

* مصلحة الوثائق واIوارد عبر اإلنترنت.
اIـادة اIـادة 6 :  : يـكــلف قــسم دعم الــنــشـاطــات الــعـلــمــيـة في
االقــــتــــصــــاد واالقـــتــــصــــاد االجــــتــــمــــاعي اIــــطــــبـق �ــــرافــــقـــة
الــنــشـاطــات الــعــلـمــيــة ودعم عـمــلــيـات اخلــدمــات وتـســيــيـر
دعـوات تــقــد¢ مــقـتــرحــات اIـشــاريع واIــنـاقــصــات وإعـداد

دفاتر الشروط و تقد¢ العروض.
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2 - قسم الـفالحـة واإلقـليـم والبـيـئة - قسم الـفالحـة واإلقـليـم والبـيـئة ويـكـلف بالـقـيام
بدراسات وأعمال بحث حول :

- الـــــبــــــحـث اIــــــنـــــهــــــجـي وإجنــــــاز أدوات الـــــتــــــقــــــيــــــيم
qوالتقدير

- الــبـــحث الــتـــطــبــيـــقي اIــســـاعــد في اتــخـــاذ الــقــرار
وسير األعمال اIيدانية.

3 - قــسم الــشــركــات واالقـتــصــاد الــصــنـاعي  - قــسم الــشــركــات واالقـتــصــاد الــصــنـاعي ويــكــلف
بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :

- الـــــبــــــحـث اIــــــنـــــهــــــجـي وإجنــــــاز أدوات الـــــتــــــقــــــيــــــيم
qوالتقدير

- الــبـــحث الــتـــطــبــيـــقي اIــســـاعــد في اتــخـــاذ الــقــرار
وسير برامج السياسة االقتصادية.

4 - قـــسم االقـــتــصـــاد الـــكــلي واالنـــدمـــاج االقــتـــصــادي - قـــسم االقـــتــصـــاد الـــكــلي واالنـــدمـــاج االقــتـــصــادي
ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :

- الـــــبــــــحـث اIــــــنـــــهــــــجـي وإجنــــــاز أدوات الـــــتــــــقــــــيــــــيم
qوالتقدير

- الــبـــحث الــتـــطــبــيـــقي اIــســـاعــد في اتــخـــاذ الــقــرار
وسير األعمال اIيدانية.

10 :  : تــلــغى أحــكــام الــقــرار الــوزاري اIــشــتــرك اIـادة اIـادة 
اIـؤرخ في 9 شـعـبـان عـام 1427 اIـوافق 2  سـبــتـمـبـر سـنـة

2006 واIذكور أعاله.

اIـادة اIـادة 11 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــرّر بــاجلــزائــر في 3 ربــيـع األول عـام 1434 اIــوافق
15 يناير سنة 2013.

- �ــــقـــــتــــضـى اIــــرســـــوم رقم 85 - 56 اIـــــؤرّخ في 24
جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1405 اIــوافق 16 مــارس ســنـة 1985
واIـــتـــضـــمن إنـــشـــاء مــــركـــز لـــلـــبـــحث فـي اإلعالم الـــعـــلـــمي

qتمّمIعدّل واIا qوالتقني
- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 12 - 326
اIـؤرّخ في 17 شـوّال عـام 1433 اIـوافق 4 ســبــتـمــبــر ســنـة

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيI2012  وا

- و�ـــقــــتـــضى اIــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم  94 - 260
اIــــؤرخ في  19 ربـــيع األول عـــام  1415 اIــــوافق 27 غــــشت
سـنـة  1994 الـذي يــحـدد صالحـيــات وزيـر الـتـعــلـيم الـعـالي

qوالبحث العلمي
- و�ــــقـــــتــــضى اIـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 95 - 54
اIـؤرخ في 15 رمـضان عام 1415 اIـوافق 15 فبـراير سـنة

qاليةI1995  الذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 96 - 158
اIــؤرخ في 16 ذي احلــجــة عــام 1416 اIــوافق 4 مــايــو ســنــة
1996 الذي يحدد شـروط تطبيق أحكام األمن الداخلي في

اIؤسـسةq اIـنصـوص علـيهـا في األمر رقم 95 - 24 اIؤرّخ
في 30 ربـيع الـثـانـي عام 1416 اIـوافق 25 سـبـتـمـبـر سـنة
1995 واIــــتـــــعـــــلـق بـــــحــــمـــــايـــــة األمـالك الـــــعــــمـــــومـــــيـــــة وأمن

qاألشخاص فيها
- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 11 - 396
اIــؤرخ في 28 ذي احلـــجـــة عــام 1432 اIــوافق 24 نـــوفـــمـــبــر
ســـنــة 2011 الـــذي يـــحـــدد الـــقـــانـــون األســـاسي الـــنـــمـــوذجي
qللمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 12 - 293
اIــؤرخ في 2 رمــضــان عـام 1433 اIــوافق 21 يــولــيــو ســنـة
2012 الذي يـحدد مـهـام اIصـالح اIشـتركـة لـلبـحث العـلمي

qوالتكنولوجي وتنظيمها وسيرها
- و�ــقـتـضـى اIـرسـوم الــرئـاسي اIـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اIوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واIـتضمن

qالعام للحكومة Xاألم Xتعي
- و�ـقتـضى القرار الـوزاري اIشـترك اIؤرّخ في 9
شـــــعـــــبـــــان عــــام 1427 اIـــــوافق 2 ســـــبـــــتـــــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2006
واIــتـضــمن الــتــنـظــيم الــداخــلي Iــركـز الــبــحث في اإلعالم

qالعلمي والتقني

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اIـــــادة األولى :اIـــــادة األولى :  تـــــــطـــــبــــــيـــــقـــــا ألحــــــكـــــام اIـــــادة 10 مـن
اIـــرســـوم الــــتـــنــــفـــيـــذي رقم 11 - 396 اIــؤرخ في 28 ذي
احلـجة عام 1432 اIوافق 24 نوفـمبـر سنة 2011 واIــذكـور
أعـالهq يـهــدف هــذا الــقــرار إلى حتــديــد الــتــنــظـيـم الـداخــلي
Iـركــز الــبــحث في اإلعالم الــعــلــمي والــتـقــنيq ويــدعى في

صلب النص "اIركز".

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اIدير العام للوظيفة العموميةاIدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

 وزير اIالية وزير اIالية
كر¢ جوديكر¢ جودي

وزير التعليم العاليوزير التعليم العالي
والبحث العلميوالبحث العلمي
رشيد حراوبيةرشيد حراوبية

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار وزاري مقرار وزاري مـشتشتـرك مؤرخ في رك مؤرخ في 3 رب ربـيع األول عام يع األول عام 1434
15  ي  يــــنـايايــــر سر ســــنـة ة q2013 يq يــــتـضــــمن المن الــــتــــنــــظـيميم اIاIـوافق وافق 
الالــــــــــــداخداخــــــــــــلـي Iي Iــــــــــــركركــــــــــــز الز الــــــــــــبــــــــــــحـث في اإلعث في اإلعـالم الالم الــــــــــــعــــــــــــلــــــــــــميمي

والتقني.والتقني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qالعام للحكومة Xإن األم
qاليةIووزير ا

qووزير التعليم العالي والبحث العلمي
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اIـادة اIـادة 6 :  : يـكـلف قـسم الــتـكـوين اIـتـواصل والـسـمـعي
البصري �ا يأتي :

qتواصلIإعداد ووضع برامج التكوين ا -
- تــســـيــيـــر اIــنـــشــآت الـــقــاعـــديــة لـــلــتـــعــلـــيم عن بـــعــد

 qوالسمعي البصري
- تـــســيـــيــر ومـــتــابـــعـــة الــتـــكــويـــنــات اIـــتــواصـــلــة في

ميادين تخصص اIركز لفائدة مختلف القطاعات. 
: (2) Xوينظم في مصلحت

qمصلحة التكوين والتعليم عن بعد *
* مصلحة السمعي البصري واألوساط اIتعددة.

اIادة اIادة 7 : : يلحق باألمX العام مكتب األمن الداخلي.

اIادة اIادة 8 :  : تكلف اIصالح اإلدارية �ا  يأتي :
- إعـــداد ووضع حــــيّـــز الــــتـــنــــفـــيـــذ اخملــــطط الــــســـنـــوي

qوارد البشريةIلتسيير ا
qركزIستخدمي اI هنيIسار اIضمان متابعة ا -

- إعــداد ووضع حــيّــز الــتــنــفــيــذ مــخــطــطــات ســنــويــة
ومـتـعـددة الـسـنـوات لـلـتـكـوين وحتـسـX اIـسـتـوى وجتـديد

qركزIستخدمي اI علوماتIا
- إعـداد مـشروع مـيـزانيـة الـتسـيـير وجتـهـيز اIـركز

qصادقة عليهIوكذا ضمان تنفيذه بعد ا
qمسك احملاسبة العامة للمركز -

qركزIضمان تخصيص الوسائل لتسيير هياكل ا -
- ضــمـــان تــســيــيــر قـــضــايــا اIــنـــازعــات واIــنــازعــات

qالقانونية للمركز
- ضمان تسييـر األمالك اIنقولة والعقارية للمركز

qواحملافظة عليها وصيانتها
qمسك دفاتر اجلرد للمركز -

- ضمان حفظ  أرشيف اIركز وصيانته.
تنظم اIصالح اإلداريةq وعددها ثالث (تنظم اIصالح اإلداريةq وعددها ثالث (3) في : ) في : 

qوالتكوين XستخدمIمصلحة ا *
qيزانية واحملاسبةIمصلحة ا *

* مصلحة الوسائل العامة.
اIـادة اIـادة 9 : : تـتكـون أقـسـام الـبحثq وعـددهـا خـمـسة (5)

من :
qوزعةIقسم  الشبكات واألنظمة ا *

qتعددةIعلومات وأنظمة األوساط اIقسم أنظمة ا *
qقسم البحث والتطوير في علم اإلعالم *

qقسم نظريات وهندسة نظم اإلعالم اآللي *
* قسم األمن اIعلوماتي.

2 :  : حتت ســلــطــة اIـــديــرq الــذي يــســاعــده مــديــر اIـادة اIـادة 
مـــســـاعـــد وأمــــX عـــامq يـــنـــظـم اIـــركـــز في أقـــســــام تـــقـــنـــيـــة

ومصالح إدارية وأقسام للبحث ومصالح مشتركة. 

اIادة اIادة 3 :  : تتـكون األقـسام التـقنـيةq وعـددها ثالثة (3)
من :

qنتائج البحث Xقسم العالقات اخلارجية وتثم *
qقسم اإلعالم العلمي والتقني *

* قسم التكوين اIتواصل والسمعي البصري.

X4 : : يــكـلـف قـسـم الـعالقــات اخلــارجــيـة وتــثــمـ اIـادة اIـادة 
نتائج البحث �ا يأتي : 

qXاخلارجي Xركز والفاعلIا Xتنظيم واجهة ب -
- مـــتـــابـــعـــة عـــمـــلـــيـــات اIـــلـــكـــيـــة الـــفـــكـــريـــة وبــراءات

qاالختراع والرخص
- الــســهـر عــلى تــنــفـيــذ اســتـراتــيــجــيـة الــوصــايـة في

qمجال التحويل التكنولوجي واالبتكار
qركزIترقية نشاطات البحث وتطوير ا -
qمتابعة برامج التعاون العلمي والتقني -

- تــصـمــيم وإجنــاز دعــائم االتــصــال (نـشــرات اIــركـز
واIواقع اإللكتـرونية للمركز والصحف واألفالم واIواقع

والكتيبات ودعائم العرض).
: (2) Xوينظم في شكل مصلحت

qمصلحة العالقات اخلارجية واالتصال *
* مصلحة تثمX نتائج البحث.

اIـادة اIـادة 5 :  : يــكـلف قــســم اإلعـــالم الـعــلــمــي والــتــقـنــي
�ا يأتي :

- وضع آلـــيــات وإجــراءات تـــســمح بـــجــمع اIــعـــلــومــة
الـعـلمـيـة والتـقـنيـة ومـعاجلـتـهـا ونشـرهـاq خاصـة في قـطاع

qالتعليم العالي والبحث العلمي
- اIـــســاهــمــة فـي حتــديث مــنــاهـج تــنــظــيـم مــكــتــبــات

qاجلامعة والبحث وتسييرها
- وضع نــظـام جــامـعي لإلعالم الــعـلــمي والـتــقـني من

qكتبات االفتراضيةIخالل انتشار ا
- تـــرقـــيــــة اإلعالم الـــعــــلـــمي والـــتــــقـــني الــــوطـــني في
مخـتلف اIـيـادين العـلمـية والـتـكنـولوجـية من خالل وضع

نظام وطني لإلعالم العلمي والتقني. 
وينظم في ثالث (3) مصالح :

qعطيات الوثائقيةIمصلحة معاجلة قواعد ا *
qمصلحة النظام الوطني للتوثيق على اخلط *

* مصلحة التوثيق والطبع.
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ويـــكـــلف 1 - قـــسم الــــشـــبــــكـــات واألنــــظـــمــــة اIـــوزعـــة  - قـــسم الــــشـــبــــكـــات واألنــــظـــمــــة اIـــوزعـــة 
بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :

qنشاطات الشبكات -
- إتـــقــان الـــتــكــنـــولــوجـــيــات اIــرتـــبــطـــة بــالــشـــبــكــات

qعلوماتيةIا
- الشـبـكـات الالسـلـكـيـة وشبـكـات احملـمـول وشـبـكات

qاالستشعار وتطبيقاتها
qنتشرةIعلوماتية اIا -

- تــسـيــيــر الـكــتل الــكــبـرى لــلــمـعــطــيـاتq واحلــوســبـة
qالعالية األداء

- احلوسبة اIوزعة. 

2 - قــــسم نــــظـم  اIــــعــــلــــومــــات واألنــــظــــمــــة اIــــتــــعـــددة - قــــسم نــــظـم  اIــــعــــلــــومــــات واألنــــظــــمــــة اIــــتــــعـــددة
الوسائط الوسائط ويكلف بإجناز دراسات وأعمال بحث حول :

qتقدمةIأنظمة اإلعالم ا -
qتصميم أنظمة اإلعالم -

- تـــصــمــيم وتـــســيــيــر قـــواعــد اIــعــطـــيــات واألنــظــمــة
qتعددة الوسائطIا

qعارفIتسيير ا -
qتعددة الوسائطIستندات اIالطبع وتقد¢ ا -

- اIستند الرقمي.

3 - قسم الـبـحث والـتـطـوير فـي علم اإلعالم  - قسم الـبـحث والـتـطـوير فـي علم اإلعالم ويـكلف
بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :

qكتبية والوثائقيةIهندسة األنظمة ا -
qكتبية والوثائقية وتنظيمهاIتسيير األنظمة ا -

- اجلـوانب االقـتـصـاديـة واالجـتـمـاعـيـة والـتـسـيـيـرية
qوالقانونية لتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

qالطبع اإللكتروني -
- ¦اذج تقييم اIعلومة.

4 - قـــــسـم نــــظـــــريـــــات وهــــنـــــدســــة نـــــظـم اإلعالم اآللي - قـــــسـم نــــظـــــريـــــات وهــــنـــــدســــة نـــــظـم اإلعالم اآللي
ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
qالذكاء االصطناعي وهندسة البرامج -

qعلوماتIالبحث عن ا -
qستخدمIذجة السياق وا¦ -

qالتحليل والتولد اآللي -
- اIعاجلة اآللية للغات واللغات الوطنية. 

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اIدير العام للوظيفة العموميةاIدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

 وزير اIالية وزير اIالية

كر¢ جوديكر¢ جودي

وزير التعليم العاليوزير التعليم العالي
والبحث العلميوالبحث العلمي
رشيد حراوبيةرشيد حراوبية

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار وزاري مقرار وزاري مـشتشتـرك مؤرخ في رك مؤرخ في 3 رب ربـيع األول عام يع األول عام 1434
15  ي  يــــنـايايــــر سر ســــنـة ة q2013 يq يــــتـضــــمن المن الــــتــــنــــظـيميم اIاIـوافق وافق 
الالــــداخداخــــلي Iلي Iــــركركــــز الز الــــبــــحث الحث الــــعــــلــــمي والمي والــــتـقــــني لني لـإلحلإلحلـامام

واIراقبة.واIراقبة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qالعام للحكومة Xإن األم
qاليةIووزير ا

qووزير التعليم العالي والبحث العلمي
- �ـقتـضى اIـرسـوم الـرئاسي رقم 12 - 326 اIـؤرّخ
في 17 شـــوّال عــام 1433 اIــوافق 4 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة 2012

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

5 - قـــــسـم األمن اIـــــعـــــلـــــومـــــاتي  - قـــــسـم األمن اIـــــعـــــلـــــومـــــاتي ويـــــكـــــلف بـــــالـــــقـــــيـــــام
بدراسات وأعمال بحث حول :

qعلوماتية ونظم اإلعالمIأمن األنظمة ا -
qبروتوكوالت التشفير -

qأمن اخلدمات واحملتويات -
 qالتثبيت الرقمي  -

- التكتم عبر األنترنت.

اIـادة اIـادة 10 : : تـوضع اIـصـلـحـة اIــشـتـركـة اIـنـشـأة طـبـقـا
ألحــــكــــام اIـــادة 36 من اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 396-11
اIــؤرخ في 28  ذي احلــجــة عــام 1432 اIــوافق 24 نــوفـــمــبــر
ســـــنــــة 2011 واIـــــذكـــــور أعـالهq حتت مـــــســــــؤولـــــيـــــة رئـــــيس

مصلحةq وتتكون من فروع. 

11 :  : تــلــغى أحــكــام الــقــرار الــوزاري اIــشــتــرك اIـادة اIـادة 
اIـؤرخ في 9 شـعــبـان عـام 1427 اIـوافق 2 سـبــتـمـبــر سـنـة

2006 واIذكور أعاله.

اIـادة اIـادة 12 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــرّر بــاجلــزائــر في 3 ربــيـع األول عـام 1434 اIــوافق
15 يناير سنة 2013.
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2 :  : حتت ســلــطــة اIـــديــرq الــذي يــســاعــده مــديــر اIـادة اIـادة 
مـــســـاعـــد وأمــــX عـــامq يـــنـــظـم اIـــركـــز في أقـــســــام تـــقـــنـــيـــة
ومـــصـــالـح إداريـــة وأقــــســـام لـــلــــبـــحـث وورشـــات ووحـــدات

للبحث ومصالح مشتركة.

اIـادة اIـادة 3 :  : تتـكـون األقـسام الـتـقـنيـة وعـددهـا ثالثة (3)
من :

qنتائج البحث Xقسم العالقات اخلارجية وتثم *
* قـسم مـتــابـعـة الـنــشـاطـات الـعــلـمـيـة والـتــقـنـيـة في

qراقبة ودعمهاIاإلحلام وا
* قسم اجلودة واحلماية اإلشعاعية.

X4 :  : يــكـلـف قـسـم الـعالقــات اخلــارجــيـة وتــثــمـ اIـادة اIـادة 
نتائج البحث �ا يأتي :

- تـرقــيــة اIـعــلـومــة الــعـلــمــيـة والــتـقــنــيـة في مــيـدان
qركزIتدخل ا

- تـــنـــظـــيم اIـــلـــتـــقــيـــات الـــعـــلـــمـــيــة الـــتـــابـــعـــة Iـــيــدان
qركزIتخصص ا

Xاقـتـراح ووضـع تـدابـيـر حتـفــيـزيـة لـتـرقــيـة تـثـمـ -
qركزIنتائج البحث العلمي في ميادين تخصص ا

qضمان متابعة اخلدمات واخلبرات لفائدة الغير -
- اIـبادرة وتـرقيـة الشـراكة الـعلـميـة مع اIؤسـسات

الوطنية والدولية في ميادين تخصص اIركز.
ويتكون من اIصالح الثالث (3) اآلتية :
qمصلحة العالقات اخلارجية واالتصال *

qنتائج البحث وتسيير اخلدمات Xمصلحة تثم *
* مصلحة الوثائق العلمية والتقنية.

اIـادة اIـادة 5 : : يــكـلف قـسـم مـتـابــعـة الـنــشـاطــات الـعـلــمـيـة
والتقنية في اإلحلام واIراقبة ودعمها �ا يأتي :

- مــتــابــعـة ومــرافــقــة مـشــاريع الــبــحث اIــنــجـزة من
qركزIقبل أقسام ا

- متـابعة وتطـوير التـجهيزات الـعلمـية في ميادين
qركزIتخصص ا

- اIـــــســـــاهـــــمــــــة في تـــــطــــــويـــــر بـــــرامـج الـــــتـــــحـــــكـم في
qالتجهيزات العلمية

qعلوماتية للمركزIصيانة احلظيرة ا -
- وضـع آلــيـــات تـــخص األمن اIـــعـــلــومـــاتيq وضـــمــان

السهر على تطور األخطار.
ويتكون من اIصالح الثالث (3) اآلتية :

qمصلحة متابعة مشاريع البحث *

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 92 - 280
اIؤرخ في 5 مـحرّم عام 1413 اIوافق 6 يولـيو سـنة 1992
واIتـضـمن إنشـاء مركـز الـبحث الـعلـمي والـتقـني لإلحلام

qتمّمIعدّل واIا qراقبةIوا
- و�ـــقــــتـــضى اIــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم  94 - 260
اIــــؤرخ في  19 ربـــيع األول عـــام  1415 اIــــوافق 27 غــــشت
سـنـة  1994 الـذي يــحـدد صالحـيــات وزيـر الـتـعــلـيم الـعـالي

qوالبحث العلمي
- و�ــــقـــــتــــضى اIـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 95 - 54
اIـؤرخ في 15 رمـضان عام 1415 اIـوافق 15 فبـراير سـنة

qاليةI1995  الذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 96 - 158
اIــؤرخ في 16 ذي احلــجــة عــام 1416 اIــوافق 4 مــايــو ســنــة
1996 الذي يحدد شـروط تطبيق أحكام األمن الداخلي في

اIؤسـسةq اIـنصـوص علـيهـا في األمر رقم 95 - 24 اIؤرّخ
في 30 ربـيع الـثـانـي عام 1416 اIـوافق 25 سـبـتـمـبـر سـنة
1995 واIــــتـــــعـــــلـق بـــــحــــمـــــايـــــة األمـالك الـــــعــــمـــــومـــــيـــــة وأمن

qاألشخاص فيها
- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 11 - 396
اIــؤرخ في 28 ذي احلـــجـــة عــام 1432 اIــوافق 24 نـــوفـــمـــبــر
ســـنــة 2011 الـــذي يـــحـــدد الـــقـــانـــون األســـاسي الـــنـــمـــوذجي
qللمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 12-293 اIؤرخ
q2012 ــوافق 21 يــولـــيـــو ســـنــةIفي 2 رمـــضـــان عــام 1433 ا
الــذي يـــحــدد مــهـــام اIــصـــالح اIــشـــتــركـــة لــلــبـــحث الــعـــلــمي

qوالتكنولوجي وتنظيمها وسيرها
- و�ــقـتـضـى اIـرسـوم الــرئـاسي اIـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اIوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واIـتضمن

qالعام للحكومة Xاألم Xتعي
- و�ـقتـضى القرار الـوزاري اIشـترك اIؤرّخ في 9
شـــــعـــــبـــــان عــــام 1427 اIـــــوافق 2 ســـــبـــــتـــــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2006
واIــتـــضــمـن الــتـــنــظـــيم الــداخـــلي Iـــركــز الـــبــحـث الــعـــلــمي

qراقبةIوالتقني لإلحلام وا

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اIـــــادة األولى :اIـــــادة األولى :  تـــــــطـــــبــــــيـــــقـــــا ألحــــــكـــــام اIـــــادة 10 مـن
اIـــرســـوم الــــتـــنــــفـــيـــذي رقم 11 - 396 اIــؤرخ في 28 ذي
احلـجة عام 1432 اIوافق 24 نوفـمبـر سنة 2011 واIــذكـور
أعـالهq يـهــدف هــذا الــقــرار إلى حتــديــد الــتــنــظـيـم الـداخــلي
Iركـز الـبحث الـعـلمي والـتـقني لإلحـام واIـراقبـةq ويدعى

في صلب النص "اIركز".
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بعنوان وحدة البحث :بعنوان وحدة البحث :
qاليIمصلحة التسيير ا *

* مصلحة الوسائل العامة والصيانة.

اIـادة اIـادة 9 : : تــتــكـون أقــســام الــبـحثq وعــددهــا ســتـة (6)
من :

qقسم التشخيص واآلليات *
qقسم  معاجلة اإلشارة والتصوير *

qغناطيسيةIقسم الطرق الكهربائية وا *
qيكانيكIعادن واIقسم علم ا *

qتصلةIقسم اإلحلام والتقنيات ا *
* قسم تآكل وحماية ود�ومة اIواد. 

1 - قـــسم الـــتــشـــخــيص واآللـــيــات - قـــسم الـــتــشـــخــيص واآللـــيــات ويـــكــلف بـــالــقـــيــام
بدراسات وأعمال بحث حول :

- تـشـخـيص اIـواد والـطـبـقـات الـرقـيـقـة بـطـرق غـيـر
qمتلفة

- الـتــحـلـيل الــطـيـفي اIــيـكـانــيـكي لـلــمـواد اIـتــبـايـنـة
qاخلواص

qتلف للّحامات والتجميعاتIالتقييم غير ا -
- اIـوجــات اIـوجـهـة وتــطـبـيـقـاتــهـا في الـتـقــيـيم غـيـر

اIتلف للمواد. 
2 - قسم معـاجلة اإلشارة والتصوير - قسم معـاجلة اإلشارة والتصوير ويكلف بالقيام

بدراسات وأعمال بحث حول :
qوجات فوق الصوتيةIاإلشارات والتصوير با -

qاالنبعاث الصوتي -
qالتصوير الشعاعي الرقمي -

- إعــادة تــشــكـــيل الــصــور (د2) و(د3) في الــتـــصــويــر
."x" قطعي باألشعة السينيةIا

- النمذجة واحملاكاة والتمثيل الرسمي. 
3 - قسم الطـرق الكـهربـائية واIـغنـاطيـسية  - قسم الطـرق الكـهربـائية واIـغنـاطيـسية ويـكلف

بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
- تــقـــيـــيم وتـــشـــخــيـص اIـــواد بــطـــرق غـــيـــر مــتـــلـــفــة:

qكهربائية ومغناطيسية وكهرومغناطيسية وطيفية
- تــــــطــــــويــــــر وتــــــشــــــخــــــيـص أجــــــهــــــزة االســــــتــــــشــــــعـــــار

qغناطيسية والكهرومغناطيسية والبصريةIا
qتقييم وتشخيص الطبقات الرقيقة -

- البالزما وتفاعل إشعاع اIواد.

qمصلحة التجهيزات العلمية *
* مصلحة اإلعالم اآللي.

اIـادة اIـادة 6 :  : يــكـلف قـسـم اجلـودة واحلـمــايـة اإلشـعـــاعـيـــة
�ا يأتي :

- اتـــــخـــــاذ خـــــطــــــوة لـــــلـــــجـــــودة فـي مـــــجـــــال احلـــــمـــــايـــــة
qاإلشعاعية

- تــأسـيـس ووضع أدوات نــظــام إدارة أعــمــال اجلـودة
 qوصيانتها

- وضع نــظـام مــتــابــعــة وتــقـيــيـم األخـطــار اIــرتــبــطـة
باحلماية اإلشعاعية.

: X(2) اآلتيت  XصلحتIويتكون من ا
qمصلحة مراقبة اجلودة *

* مصلحة احلماية اإلشعاعية.

اIادة اIادة 7 :  : يلحق باألمX العام مكتب األمن الداخلي.

اIادة اIادة 8 :  : تكلف اIصالح اإلدارية �ا يأتي :
- إعـــداد ووضع حــــيّـــز الــــتـــنــــفـــيـــذ اخملــــطط الــــســـنـــوي

qوارد البشريةIلتسيير ا
qركزIستخدمي اI هنيIسار اIضمان متابعة ا -

- إعــداد ووضع حــيّــز الــتــنــفــيــذ مــخــطــطــات ســنــويــة
ومـتـعـددة الـسـنـوات لـلـتـكـوين وحتـسـX اIـسـتـوى وجتـديد

qركزIستخدمي اI علوماتIا
- إعـداد مـشروع مـيـزانيـة الـتسـيـير وجتـهـيز اIـركز

qصادقة عليهIوكذا ضمان تنفيذه بعد ا
qمسك احملاسبة العامة للمركز -

qركزIضمان تخصيص الوسائل لتسيير هياكل ا -
- ضــمـــان تــســيــيــر قـــضــايــا اIــنـــازعــات واIــنــازعــات

qالقانونية للمركز
- ضمان تسييـر األمالك اIنقولة والعقارية للمركز

qواحملافظة عليها وصيانتها
qمسك دفاتر اجلرد للمركز -

- ضمان حفظ أرشيف اIركز وصيانته.
تنظم اIصالح اإلداريةq وعددها خمس (تنظم اIصالح اإلداريةq وعددها خمس (5) في :) في :

بعنوان اIركز :بعنوان اIركز :
qوالتكوين XستخدمIمصلحة ا *

qيزانية واحملاسبةIمصلحة ا *
* مصلحة الوسائل العامة.
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اIـادة اIـادة 13 :  : تـكـلف وحـدة الـبـحث في الـتـكـنـولـوجـيات
الـــصــنــاعـــيــة بــنــشـــاطــات الــبــحـث والــتــطــويـــر في مــيــدان

التكنولوجيات الصناعيةq وتتكون من :
* قــسم الــبـحث فـي الـهــنــدســة الـكــهــربــائــيـة واإلعالم

 qاآللي الصناعي
qقسم البحث في هندسة الطرائق *

* ورشة التجاربq التشخيص والقياس.

اIـادة اIـادة 14 :  : تـوضع اIـصـلـحـة اIــشـتـركـة اIـنـشـأة طـبـقـا
ألحــــكــــام اIـــادة 36 من اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم11 -396
اIـؤرخ في 28 ذي احلــجــة عـام  1432 اIـوافق  24 نـوفــمــبـر
ســـــنــــة 2011 واIـــــذكـــــور أعـالهq حتت مـــــســــــؤولـــــيـــــة رئـــــيس

مصلحةq وتتكون من فروع. 

15 : : تــلــغى أحــكــام الــقــرار الــوزاري اIــشــتــرك اIـادة اIـادة 
اIـؤرخ في 9 شـعــبـان عـام 1427 اIـوافق 2 سـبــتـمـبــر سـنـة

2006 واIذكور أعاله.

اIـادة اIـادة 16 : : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــرّر بــاجلــزائــر في 3 ربــيـع األول عـام 1434 اIــوافق
15 يناير سنة 2013.

4 - قـسم عــلم اIــعــادن واIـيــكــانـيك - قـسم عــلم اIــعــادن واIـيــكــانـيك ويــكــلف بــالــقــيـام
بدراسات وأعمال بحث حول :

- الــظــواهــر احلـراريــة والــتــعــديــنــيـة واIــيــكــانــيــكــيـة
الـنـاجـمـة عن اIـواد خالل عـمـلـيـات اإلحلـامq وتـأثـيـرهـا عـلى

qتصلIيكانيكية للملتحم اIاجلودة والطريقة ا
- الـتــطــورات اجملــهــريــة والــبـنــيــويــة خالل عــمــلــيـات

qعدنيةIإنتاج السبائك ا
- ¦ذجة السلوك الـترموميكانيكي للمواد واألشياء

اجملموعة.
5 -  - قسم اإلحلام والتـقنيات اIتصلة قسم اإلحلام والتـقنيات اIتصلة ويكـلف بالقيام

بدراسات وأعمال بحث حول :

qـتـصـلـةIتـكــنـولـوجـيـا طـرائق اإلحلـام والـتـقـنـيـات ا -
وتكنولوجيا معادن الدعامة.

6 - قــــسم تــــآكل وحــــمــــايـــة ود�ــــومــــة اIـــواد - قــــسم تــــآكل وحــــمــــايـــة ود�ــــومــــة اIـــواد ويــــكــــلف
بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :

- ظـــــواهـــــر وآلـــــيـــــات وحــــــمـــــايـــــة الـــــتـــــآكـل في اIـــــواد
وتــقــنـيــات ¦ــذجــة ومـحــاكــاة عـمــلــيـات الــتــآكلq وتـقــنــيـات

وطرق احلماية ضد التآكل.

اIــادة اIــادة 10 :  : تــتــكــــون الـــورشـــــاتq وعــددهـــــا اثــنـــــان
(2) من : 

qيكانيكيIورشة اإلحلام ا *
* ورشة اIعايرة والتحليل والقياس.

اIادة اIادة 11 :  : تتكـون وحدات البحثq وعددها اثنان (2)
من :

* وحـدة الـبـحث الـتـطـبــيـقي في الـصـنـاعـة احلـديـديـة
qعادنIوعلم ا

* وحدة البحث في التكنولوجيات الصناعية.

12 :  : تــــكـــلـف وحـــدة الــــبـــحث الــــتـــطــــبـــيــــقي في اIــادة اIــادة 
الـصـنـاعـة احلـديـديـة وعــلم اIـعـادن بـتـنـفـيـذ بـرامج الـبـحث
الـــضــروريـــة لــتـــطــويـــر الـــتــقـــنــيـــات اIــرتـــبـــطــة بـــتــطـــويــر

الصناعات احلديدية وعلم اIعادن.
وتتكون من : 

qعادنIقسم البحث في الصناعة احلديدية وعلم ا *
qوادIقسم البحث في خاصيات استخدام ا *

qقسم البحث في التكسية والقذف احلراري *
qورشة التجارب والتحليل واحملاكاة *

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اIدير العام للوظيفة العموميةاIدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

 وزير اIالية وزير اIالية

كر¢ جوديكر¢ جودي

وزير التعليم العاليوزير التعليم العالي
والبحث العلميوالبحث العلمي
رشيد حراوبيةرشيد حراوبية

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار وزاري مقرار وزاري مـشتشتـرك مؤرخ في رك مؤرخ في 3 رب ربـيع األول عام يع األول عام 1434
15  ي  يــــنـايايــــر سر ســــنـة ة q2013 يq يــــتـضــــمن المن الــــتــــنــــظـيميم اIاIـوافق وافق 

الداخلي Iركز تنمية الطاقات اIتجددة.الداخلي Iركز تنمية الطاقات اIتجددة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qالعام للحكومة Xإن األم

qاليةIووزير ا

qووزير التعليم العالي والبحث العلمي

- �ــــــقــــــتــــــضى اIــــــرســــــوم رقم 88 - 60 اIــــــؤرّخ في 4
شعبان عام 1408 اIوافق 22 مارس سنة 1988  واIتضمن

qتمّمIعدّل واIا qتجددةIإنشاء مركز تنمية الطاقات ا
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2 :  : حتت ســلــطــة اIـــديــرq الــذي يــســاعــده مــديــر اIـادة اIـادة 
مـــســـاعـــد وأمــــX عـــامq يـــنـــظـم اIـــركـــز في أقـــســــام تـــقـــنـــيـــة
ومـــصـــالـح إداريـــة وأقــــســـام لـــلــــبـــحـث وورشـــات ووحـــدات

للبحث ومصالح مشتركة. 

اIادة اIادة 3 :  : تتكون األقـسام التقنـيةq وعددها اثنان (2)
من :

qنتائج البحث Xقسم العالقات اخلارجية وتثم *
* قــسم الــتــكــنــولـوجــيــات احلــديــثــة خلــدمــة الــطــاقـات

اIتجددة.

X4 : : يــكـلـف قـسـم الـعالقــات اخلــارجــيـة وتــثــمـ اIـادة اIـادة 
نــتـائـج الـبــحث بـتــطـويــر الـعـالقـات اخلــارجـيــة والـتــحـويل

التكنولوجي وكذا تثمX اIنشورات العلمية.

وينظم في ثالث (3) مصالح :
qمصلحة العالقات اخلارجية *

qمصلحة التحويل التكنولوجي *
* مصلحة اIنشورات العلمية.

اIادة اIادة 5 : : يكـلف قسم التـكنـولوجيـات احلديثـة خلدمة
الـطـاقات اIـتـجـددة بـتـطويـر أنـظـمـة اإلعالم اآللي وقـواعد
اIــــعـــطــــيــــات واإلنـــتــــاج الـــرقــــمي واIــــوارد اIــــعـــلــــومـــاتــــيـــة
والـشـبـكـات وأدوات الـقـيـاس ويـضـمن االبـتـكـار واIـتـابـعة

التكنولوجية. 

وينظم في أربع (4) مصالح :
 qتجددةIكتبة االفتراضية للطاقات اIمصلحة ا *

 qمصلحة الشبكات وأدوات القياس *
* مـــصــلـــحـــة الــوثـــائق والـــرقـــمــنـــة خلـــدمــة الـــطـــاقــات

qتجددةIا
* مصلحة االبتكار واIتابعة التكنولوجية.

اIادة اIادة 6 :  : يلحق باألمX العام مكتب األمن الداخلي.

اIادة اIادة 7 :  : تكلف اIصالح اإلدارية �ا يأتي :
- إعـــداد ووضع حــــيّـــز الــــتـــنــــفـــيـــذ اخملــــطط الــــســـنـــوي

qوارد البشريةIلتسيير ا
qركزIستخدمي اI هنيIسار اIضمان متابعة ا -

- إعــداد ووضع حــيــز الــتــنــفــيــذ مــخــطــطــات ســنــويــة
ومـتـعـددة الـسـنـوات لـلـتـكـوين وحتـسـX اIـسـتـوى وجتـديد

qركزIستخدمي اI علوماتIا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 12 - 326
اIـؤرّخ في 17 شـوّال عـام 1433 اIـوافق 4 ســبــتـمــبــر ســنـة

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيI2012  وا

- و�ـــقــــتـــضى اIــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم  94 - 260
اIــــؤرخ في  19 ربـــيع األول عـــام  1415 اIــــوافق 27 غــــشت
سـنـة  1994 الـذي يــحـدد صالحـيــات وزيـر الـتـعــلـيم الـعـالي

qوالبحث العلمي

- و�ــــقـــــتــــضى اIـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 95 - 54
اIـؤرخ في 15 رمـضان عام 1415 اIـوافق 15 فبـراير سـنة

qاليةI1995  الذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 96 - 158
اIــؤرخ في 16 ذي احلــجــة عــام 1416 اIــوافق 4 مــايــو ســنــة
1996 الذي يحدد شـروط تطبيق أحكام األمن الداخلي في

اIؤسـسةq اIـنصـوص علـيهـا في األمر رقم 95 - 24 اIؤرّخ
في 30 ربـيع الـثـانـي عام 1416 اIـوافق 25 سـبـتـمـبـر سـنة
1995 واIــــتـــــعـــــلـق بـــــحــــمـــــايـــــة األمـالك الـــــعــــمـــــومـــــيـــــة وأمن

qاألشخاص فيها
- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 11 - 396
اIــؤرخ في 28 ذي احلـــجـــة عــام 1432 اIــوافق 24 نـــوفـــمـــبــر
ســـنــة 2011 الـــذي يـــحـــدد الـــقـــانـــون األســـاسي الـــنـــمـــوذجي
qللمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 12 - 293
اIــؤرخ في 2 رمــضــان عـام 1433 اIــوافق 21 يــولــيــو ســنـة
2012 الذي يـحدد مـهـام اIصـالح اIشـتركـة لـلبـحث العـلمي

qوالتكنولوجي وتنظيمها وسيرها
- و�ــقـتـضـى اIـرسـوم الــرئـاسي اIـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اIوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واIـتضمن

qالعام للحكومة Xاألم Xتعي
- و�ـقتـضى القرار الـوزاري اIشـترك اIؤرّخ في 9
شـــــعـــــبـــــان عــــام 1427 اIـــــوافق 2 ســـــبـــــتـــــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2006
واIــتــضــمن الــتــنــظــيـم الــداخــلي Iــركــز تــنــمــيــة الــطــاقــات

qتجددةIا

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اIـــــادة األولى :اIـــــادة األولى :  تـــــــطـــــبــــــيـــــقـــــا ألحــــــكـــــام اIـــــادة 10 مـن
اIـــرســـوم الــــتـــنــــفـــيـــذي رقم 11 - 396 اIــؤرخ في 28 ذي
احلـجة عام 1432 اIوافق 24 نوفـمبـر سنة 2011 واIــذكـور
أعـالهq يـهــدف هــذا الــقــرار إلى حتــديــد الــتــنــظـيـم الـداخــلي
Iـركز تنمـية الطاقـات اIتجـددةq  ويدعى في صلب النص

"اIركز".
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- حتــــويل الــــكـــتـل احلـــيــــويـــة ومــــســــاهـــمــــة الـــطــــاقـــات
اIتجددة في احمليط وحمايته.

5 - قــسـم الــهــيـــدروجــX اIـــتــجــدد - قــسـم الــهــيـــدروجــX اIـــتــجــدد ويـــكــلـف بــالـــقـــيــام
بدراسات وأعمال بحث حول :

- تكنولوجيات الهيدروجX اIتجدد األصل.
اIادة اIادة 9 :  : تتكون الورشاتq وعددها اثنان (2) من : 

qيكانيكيIورشة الدراسات واإلجناز ا *
* ورشـــة الـــدراســـات واإلجنــاز اIـــعـــمـــاري واIــنـــاخي

احليوي. 
اIادة اIادة 10 :  : تـتكـون وحدات الـبحثq وعـددها ثالث (3)

من :
qتجددةIوحدة البحث التطبيقي في الطاقات ا *

* وحـدة الـبــحث في الـطــاقـات اIـتــجـددة في الـوسط
qالصحراوي

* وحدة تنمية األجهزة الشمسية.
11 : : تــــكـــلـف وحـــدة الــــبـــحث الــــتـــطــــبـــيــــقي في اIــادة اIــادة 
الطـاقات اIـتجـددة بتـنـفيـذ نشـاطات الـبحث في مـجاالت
احملـــطـــات الـــشــمـــســـيـــة اIـــصــغـــرة وتـــطـــبـــيــقـــات الـــطـــاقــات
اIـتـجـددة في الـوسط الـقـاري والـنـصف الـقـاري. وتـتـكون

من : 
qصغرةIقسم البحث في احملطات الشمسية ا *

* قسم الـبحث في تـطبيـقات الـطاقات اIـتجددة في
qالوسط القاري والنصف القاري
qورشة الكهروميكانيك *

* ورشة الهياكل اIعدنية والنحاسية.
اIـــــادة اIـــــادة 12 :  : تــــــكـــــلف وحـــــدة الــــــبـــــحث فـي الـــــطـــــاقـــــات
اIـــتـــجـــددة في الـــوسط الـــصـــحـــراوي بـــتــنـــفـــيـــذ نـــشـــاطــات
الـــبــــحث فـي مـــجــــاالت الــــطـــاقــــات اIــــتـــجــــددة في الــــوسط
الـــصـــحــراوي وتـــقــيـــيم الـــطـــبــقـــة الــشـــمـــســيـــة والـــهــوائـــيــة
والتـجـريب في مـجـال التـحـويل الـكهـروضـوئي واحلراري
والترمـوحراري والـكتل احلـيوية وطـاقة الـرياح. وتـتكون

من : 
qقسم البحث في التحويل الكهروضوئي *

* قــــــــــــسـم الــــــــــــبـــــــــــحـث فــي الـــــــــــتــــــــــــحــــــــــــويـل احلـــــــــــراري
qوالترموحراري

qيكانيك والنحاسيةIورشة ا *
* ورشة اإللكترونيك واIدارات اIطبوعة. 

اIـادة اIـادة 13 : : تـكــلف وحـدة تــنـمــيـة األجــهـزة الــشـمــسـيـة
بـــإجنــاز أعــمــال الــتــصــمــيـم وحتــديــد األبــعــاد واالســتــخــدام
األمـثل لـلــتـجـهـيـزات بـالـطــاقـات اIـتـجـددة إلنـتـاج احلـرارة
والكهرباء والـتبريد ومعاجلـة اIياه وإجناز كل الدراسات

- إعـداد مـشروع مـيـزانيـة الـتسـيـير وجتـهـيز اIـركز
qصادقة عليهIوكذا ضمان تنفيذه بعد ا
qمسك احملاسبة العامة للمركز -

qركزIضمان تخصيص الوسائل لتسيير هياكل ا -
- ضــمـــان تــســيــيــر قـــضــايــا اIــنـــازعــات واIــنــازعــات

qالقانونية للمركز
- ضمان تسييـر األمالك اIنقولة والعقارية للمركز

qواحملافظة عليها وصيانتها
qمسك دفاتر اجلرد للمركز -

- ضمان حفظ أرشيف اIركز وصيانته.
تنظم اIصالح اإلداريةq وعددها خمس (تنظم اIصالح اإلداريةq وعددها خمس (5) )  في :في :

بعنوان اIركز :بعنوان اIركز :
qوالتكوين XستخدمIمصلحة ا *

qيزانية واحملاسبةIمصلحة ا *
* مصلحة الوسائل العامة.

بعنوان وحدة البحث :بعنوان وحدة البحث :
qاليIمصلحة التسيير ا *

* مصلحة الوسائل العامة والصيانة.
اIـادة اIـادة 8 :  : تـتـكـون أقـسـام الـبــحث وعـددهـا خـمـسـة (5)

من :
* قسم الـطاقة احلـرارية والتـرموحراريـة الشمـسية

qواجليوحرارية
qقسم الطاقة الشمسية والكهروضوئية *

qقسم طاقة الرياح *
qقسم البيوطاقة واحمليط *

* قسم الهيدروجX اIتجدد.
1 - قــــسـم الـــــطــــاقـــــة احلـــــراريـــــة والــــتـــــرمـــــوحـــــراريــــة - قــــسـم الـــــطــــاقـــــة احلـــــراريـــــة والــــتـــــرمـــــوحـــــراريــــة
الــشــمــســيــة واجلــيــوحــراريــةالــشــمــســيــة واجلــيــوحــراريــة ويــكــلف بــالــقــيــام بــدراســات

وأعمال بحث حول :
- الــــتـــحــــويل احلــــراري والــــتـــرمــــوحــــراري لـــلــــطــــاقـــة

الشمسية وتطبيقات الطاقة اجليوحرارية.
2 - قسم الـطاقة الـشمـسيـة والكـهروضـوئية  - قسم الـطاقة الـشمـسيـة والكـهروضـوئية ويـكلف

بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
- حتويل الطاقة الشمسية بالطريق الكهروضوئي.
3 - قــسم طــاقـة الــريـاح - قــسم طــاقـة الــريـاح ويـكــلف بــالــقـيــام بــدراسـات

وأعمال بحث حول :
- حتويل طاقة الرياح. 

4 - قــــسم الــــبـــيــــوطـــاقــــة واحملـــيط - قــــسم الــــبـــيــــوطـــاقــــة واحملـــيط ويـــكـــلـف بـــالــــقـــيـــام
بدراسات وأعمال بحث حول :
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عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اIدير العام للوظيفة العموميةاIدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

 وزير اIالية وزير اIالية
كر¢ جوديكر¢ جودي

وزير التعليم العاليوزير التعليم العالي
والبحث العلميوالبحث العلمي
رشيد حراوبيةرشيد حراوبية

- �قتـضى اIرسـوم  الرئاسي رقم 07 - 308 اIؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اIـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الــــذي يــــحــــدد كـــيــــفــــيــــات تــــوظــــيف األعــــوان اIــــتـــعــــاقــــدين
وحــقـــوقــهـم وواجــبـــاتـــهم والـــعــنـــاصـــر اIــشـــكـــلــة لـــرواتـــبــهم
والــقــواعـد اIــتـعــلــقـة بــتـســيـيــرهم وكــذا الـنــظــام الـتــأديـبي

qادة 8 منهIال سيما ا qطبق عليهمIا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 13 - 312
اIـــؤرّخ في 5 ذي الـقـعـدة عـــام 1434 اIـوافق 11 سـبـتـمـبـر

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIسنة 2013  وا
- و�ــــقـــــتــــضى اIـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 95 - 54
اIـؤرخ في 15 رمـضان عام 1415 اIـوافق 15 فبـراير سـنة

qاليةI1995 الذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ــقــتـــضى اIــرســـوم الــتــنـــفــيــذي رقم 2000 - 123
اIؤرخ في 7 ربيع األوّل عام 1421 اIوافق 10 يونيو سنة
2000 الـــذي يــحـــــدد صـــالحــيـــات وزيـــر الـــصـــيـــد الـــبـــحــري

qوارد الصيديةIوا
- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 190
اIــــؤرخ في 26 صــــفــــر عـــام 1424 اIــــوافق 28 أبــــريل ســــنـــة
2003  الـــذي يــــحـــدد صـالحـــيـــات اIــــديـــر الـــعــــام لـــلـــوظــــيـــفـــة

qالعمومية
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 13-382 اIؤرخ
في 15 مــحــرم عــام 1435 اIــوافق 19 نــوفــمـــبــر ســنــة 2013
الـذي يحـدد تـنظـيم اإلدارة اIركـزيـة للـوزارة لدى الـوزير

qكلفة بإصالح اخلدمة العموميةIا qاألول
- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اIــشـتــرك اIـؤرخ في
14 ذي احلــجـة عـام 1430 اIــوافق أول ديــسـمــبـر ســنـة 2009

الذي يحـدد تعداد مـناصب الشـغل وتصـنيفـها ومدة الـعقد
اخلاص باألعوان العاملX في نشاطات احلفظ أو الصيانة
أو اخلـــدمـــات بــعـــنـــوان اإلدارة اIـــركـــزيــة لـــوزارة الـــصـــيــد

qوارد الصيديةIالبحري وا
يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اIـاداIـادّة األولى :ة األولى : تـعـدل أحــكـام اIــادة األولى من الـقـرار
الــــوزاري اIـــشــــتــــرك اIـــؤرخ في 14 ذي احلــــجــــة عـــام 1430
اIـــوافــق أول ديـــســـمــبـــــر ســـنــــة 2009 واIـــذكــــــور أعــاله

كمـا يأتي:
"  اIـادة األولى : تـطبـيـقا ألحـكـام اIادة 8 من اIـرسوم
الـرئـاسي رقم 07 - 308 اIـؤرخ في 17 رمــضـان عـام 1428
اIوافق 29 سبتمبر سنة 2007 واIذكور أعالهq يهدف هذا
الـقرار إلى حتديد تـعداد مناصب الـشغل وتصنـيفها وكذا
مدة الـعـقد اخلـاص بـاألعوان الـعـاملـX في نـشاطـات احلفظ
أو الصـيانـة أو اخلدمـات بعـنوان اإلدارة اIـركزيـة لوزارة
الصيد البحري واIوارد الصيديةq طبقا للجدول اآلتي :

واألبـــحــاث لـــتـــطـــويـــر الـــطـــرائق الـــتـــكــنـــولـــوجـــيـــة إلنـــتــاج
النماذج واألجهزة والسالسل. وتتكون من : 

* قسم البحث في جتهـيزات التبريد ومعاجلة اIياه
qتجددةIعن طريق الطاقات ا

qتجددةIقسم البحث في أجهزة الطاقات ا *
* ورشة الـكـهـربـاء واإللـكـتـرونـيك واإللـكـتـروتـكنـيك

qواآللية
* ورشة اIيكانيك.

اIـادة اIـادة 14 :  : تـوضع اIـصـلـحـة اIــشـتـركـة اIـنـشـأة طـبـقـا
ألحـــكـــام اIــادة 36 من اIـــرســـوم الـــتـــنــفـــيـــذي رقم 11 - 396
اIــؤرخ في 28 ذي احلـــجـــة عــام 1432 اIــوافق 24 نـــوفـــمـــبــر
ســــنــــة  2011  واIـــــذكــــور أعـالهq حتت مـــــســــؤولــــيـــــة رئــــيس

مصلحةq وتتكون من فروع. 
15 :  : تــلــغى أحــكــام الــقــرار الــوزاري اIــشــتــرك اIـادة اIـادة 
اIـؤرخ في 9 شـعــبـان عـام 1427 اIـوافق 2 سـبــتـمـبــر سـنـة

2006 واIذكور أعاله.

اIـادة اIـادة 16 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــرّر بــاجلــزائــر في 3 ربــيـع األول عـام 1434 اIــوافق
15 يناير سنة 2013.

وزارة الصيد البحري واKوارد الصيديةوزارة الصيد البحري واKوارد الصيدية
قــــــــــــرار وزاري مرار وزاري مــــــــــــشــــــــــــتــــــــــــرك مرك مــــــــــــؤرخ في ؤرخ في 4 رجب ع رجب عــــــــــــام ام 1435
اIاIـوافق وافق 4 م مـايايـو سو سـنـة ة q2014 يq يـعـدل الدل الـقـرار الرار الـوزاريوزاري
اIشترك اIؤرخ في اIشترك اIؤرخ في 14 ذي احلجة عام  ذي احلجة عام 1430 اIوافق اIوافق
أول ديسأول ديسـمبمبـر سنة ر سنة 2009 الذي يح الذي يحـدد تعدد تعـداد مناصبداد مناصب
الالــــشــــغل وتغل وتــــصـنــــيــــفـهــــا وما ومــــدة الدة الـعــــقــــد اخلد اخلـاص باص بــــاألعاألعـوانوان
الالــــــعــــــــامامــــــلــــــX فX فـي ني نــــــشــــــــاطاطــــــات احلات احلــــــفـظ أو الظ أو الــــــصــــــــيــــــانانــــــة أوة أو
اخلاخلـدمدمـاتq بعاتq بعـنـوان اإلدارة اIركوان اإلدارة اIركـزيزيـة لوزارة الة لوزارة الـصـيديد

البحري واIوارد الصيدية.البحري واIوارد الصيدية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qاليةIإن وزير ا
والوزيـر لـدى الوزيـر األولq اIـكلف بـإصالح اخلـدمة

qالعمومية
qوارد الصيديةIووزير الصيد البحري وا
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عامل مهني من اIستوى األول
حارس

سائق سيارة من اIستوى األول
سائق سيارة من اIستوى الثاني
عامل مهني من اIستوى الثاني
عون خدمة من اIستوى الثاني
عون وقاية من اIستوى األول

عون وقاية من اIستوى الثاني
اجملموع العاماجملموع العام

اIاداIادّة ة 2 :  ينشر هــذا الــقرار في اجلـريدة الرّسميّــة
للجمـهوريّة اجلــزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر باجلزائر في 4 رجب عام 1435 اIوافق 4 مايو
سنة 2014.

عن الوزير لدى الوزير األولq اIكلف بإصالح اخلدمةعن الوزير لدى الوزير األولq اIكلف بإصالح اخلدمة
العمومية وبتفويض منهالعمومية وبتفويض منه

اIدير العام للوظيفة العموميةاIدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

عن وزير اIاليةعن وزير اIالية
األمX العاماألمX العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

وزير وزير الصيد البحريالصيد البحري
واIوارد الصيديةواIوارد الصيدية
سيد أحمد فروخيسيد أحمد فروخي

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـــرار مــؤرخ في قـــرار مــؤرخ في 13  ربـــيع الـــثـــانـي عــام   ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1435 اIــوافق  اIــوافق 13
فبـراير سنة فبـراير سنة q2014 يـحد يـحدّد قائـمة منـتوجات الـصد قائـمة منـتوجات الـصّيديد

البحري السامـة.البحري السامـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qوارد الصيديةIإن وزير الصيد البحري وا
- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 13-312 اIـؤرّخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اIوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 04-189 اIؤرّخ
في 19 جــــمـــــــادى األولى عــــــام 1425 اIـــــوافــق 7 يـــــولـــــيـــــو
سـنـــة 2004 الــذي يـحـدّد تــدابـيـر حـفـظ الـصّـحـة والــنـظـافـة
qائياتIطبقة على منتوجات الصّيد البحري وتربية اIا

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :
اIـاداIـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اIـادّة 4 من اIـرسـوم
الـــتّـــنــــفـــيـــذيّ رقــم 04-189 اIــؤرّخ في 19 جـــمــــادى األولى
qـــذكــور أعالهIــوافق 7 يــولـــيـــو ســـنــة 2004 واIعـــام 1425 ا
يـهــدف هـذا الـقــرار إلى حتـديــد قـائـمــة مـنــتـوجـات الــصّـيـد

البحري السامة.
اIـاداIـادّة ة 2 : : حتــدّد قـائــمــة مـنــتــوجـات الــصّــيـد الــبــحـري

السامة �لحق هذا القرار.
اIـاداIـادّة ة 3 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 13 ربـــــيع الـــــثـــــانـي  عــــام 1435

اIوافق 13 فبراير سنة 2014.
سيد أحمد فروخيسيد أحمد فروخي

"


